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 Sanksi Pelanggaran Pasal 72

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

 Tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/

atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau men-

jual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau 

hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana pen-

jara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah).
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C. Bedford, M. Valdez, L. Hutcheon; dan para dosen lain serta mahasiswa 

Slavic Department dan Department of Competitive Literature University 

of Toronto;

agen literatur saya, Ivy Fischer Stone, dari Fifi Oscard Agency;

teman saya Kim Yates dan Stella Cho, yang membaca naskah ini;
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Kebijaksanaan dan dukungan tak kenal lelah mereka membantu mewujudkan 
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TOLSTOY DAN PENCIPTAAN 

A Calendar of Wisdom

Kalender Kata-Kata Bijak

PETER SEKIRIN

Ini adalah karya besar terakhir Leo Tolstoy. Dengan karya ini, ia meme-

nuhi impian yang dipupuknya selama hampir lima belas tahun, yaitu ”me-

ngumpulkan kebijaksanaan selama berabad-abad dalam sebuah buku” yang 

ditujukan kepada khalayak umum. Tolstoy mengerahkan sejumlah besar 

upaya ke dalam karyanya ini, menyiapkan tiga edisi revisi antara tahun 1904 

sampai 1910. Ini adalah bacaan harian kesukaannya, buku yang terus-mene-

rus ia baca selama hidupnya.

Gagasan awal buku ini sepertinya muncul dalam benak Tolstoy pada per-

tengahan 1880-an. Ekspresi pertamanya yang terekam mengenai konsep A 

Calendar of Wisdom—”Pemikiran bijak untuk tiap hari dalam setahun, dari 

para filsuf terhebat sepanjang masa”—muncul pada 1884. Ia menulis di buku 

hariannya pada tanggal 15 Maret tahun itu: ”Saya harus menciptakan ling-

karan bacaan bagi diri sendiri: Epictetus, Marcus Aurelius, Lao-Tzu, Buddha, 

Pascal, Perjanjian Baru. Ini juga berfaedah bagi semua orang.” Pada 1885, ia 

menulis dalam surat kepada asistennya, Mr. Chertkov: ”Saya tahu berko-

munikasi dengan para pemikir besar seperti Sokrates, Epictetus, Arnold, 

Parker... memberi seseorang kekuatan mental, ketenangan, dan kebahagiaan 

besar. Mereka memberitahu kita apa yang penting bagi kemanusiaan, makna 

kehidupan, dan nilai moral... Saya juga ingin menciptakan buku... yang me-

mungkinkan saya memberitahu seseorang tentang kehidupannya, juga ten-

tang Cara Hidup yang Baik.”

Proses mengumpulkan pemikiran-pemikiran ini memakan waktu lebih 
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 � Leo ToLSToy

dari lima belas tahun. Tolstoy mulai menulis antara Desember 1902 dan 

Januari 1903. Kemudian, pada usia akhir 70-an, ia menderita penyakit se-

rius; sambil merenungkan makna kehidupan dan kematian, ia terinspirasi 

untuk mulai membuat kompilasi dari apa yang kemudian disebutnya A Wise 

hought for Every Day. Saat akhirnya mengirimkan buku itu ke penerbit, 

Tolstoy menulis di buku hariannya: ”Saya merasa diangkat oleh tenaga 

spiritual dan moral yang besar karena berkomunikasi dengan orang-orang 

paling baik serta bijak yang bukunya saya baca dan pemikirannya saya pilah 

untuk Circle of Reading saya.” Ia kerap membaca ulang buku hariannya untuk 

merenungkan buku ini, mengulangi variasi ”Apa yang bisa lebih berharga 

dibandingkan setiap hari berkomunikasi dengan orang-orang paling bijak 

di dunia?” Tolstoy dengan saksama memilah para kontributor buku ini, 

”di antara para penulis terbaik”, seperti yang ia ulang kepada kolega dan 

temannya. Para kontributor mewakili rentang luas pandangan filosofis, latar 

belakang budaya, dan periode sejarah: ”Akan menjadi kejutan besar bagi 

pembaca,” tulis Tolstoy, ”bahwa selain Kant dan pemikir ternama lain, me-

reka akan menemukan pemikiran Lucy Malory, wartawan tak terkenal dari 

Amerika, dari Oregon, di dalam buku saya.” Edisi pertama terbit pada 1904 

dengan judul houghts of Wise Men. Tiga edisi terbit selama masa hidup 

Tolstoy, antara 1904 sampai 1910, tiap kali dengan subjudul berbeda: he 

Way of Life, Circle of Reading, dan A Wise hought for Every Day.

Antara 1904 sampai 1907, Tolstoy mengerjakan edisi kedua yang di-

perbanyak dan direvisi total, yang merupakan sumber penerjemahan edisi 

terjemahan bahasa Inggris-nya yang pertama. Pada pertengahan Agustus 

1905 ia menulis pendahuluan yang mengikuti edisi itu dan mencatat dalam 

buku hariannya: ”Saya harus merevisi dan memperbanyak Calendar saya, 

menjadi dua kali lebih besar. Selama dua bulan saya tidak membaca hal 

lain, entah koran ataupun majalah, dan saya merasa sangat baik.... Saya jadi 

makin dan makin terpana dengan ketidaktahuan, terutama dalam hal buda-

ya, ketidaktahuan moral masyarakat kita.... Semua pendidikan kita harus 

diarahkan ke akumulasi warisan budaya leluhur kita, para pemikir terbaik 

dunia.”
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Kalender Kata-Kata Bijak         �i

Perbedaan besar antara edisi pertama (houghts of Wise Men) dan ke-

dua (A Calendar of Wisdom) adalah Tolstoy mengelompokkan pemikiran 

berdasarkan topik untuk hari, minggu, dan bulan tertentu. Pada 3 Juni 1904 

ia menulis di buku hariannya: ”Saya sibuk dengan Circle of Reading.... Saya 

tidak bisa melakukan hal lain.... Saya telah memilah pemikiran-pemikiran dan 

mengelompokkannya menjadi topik utama sebagai berikut: Tuhan, Kecerdasan, 

Hukum, Cinta, Sifat Kemanusiaan Ilahi, Iman, Godaan, Kesatuan Orang 

(dengan Tuhan), Doa, Kebebasan, Kesempurnaan, Pekerjaan, dan sebagainya.” 

Tolstoy menambahkan sekitar delapan ribu pemikirannya sendiri, ditulis 

selama tahun-tahun meditasinya, atau dari buku harian terdahulunya. Ia 

secara umum mengawali tiap hari dengan pemikiran pembuka dari dirinya 

sendiri, menambahkan kutipan dari sumber lain, dan mengakhiri tiap hari 

dengan pemikiran penutup darinya sendiri.

Sebagai tambahan, ia menulis cerita pendek, atau pernyataan kuat, se-

panjang tiga sampai sepuluh halaman pada setiap akhir minggu. Tiap cerita 

memiliki kaitan dengan tema moral, filsafat, atau religius minggu tersebut; 

secara keseluruhan ia menyiapkan 52 cerita pendek dan memberinya judul 

he Sunday Reading Stories. Sebagian besar dari ke-52 cerita pendek ini di-

tulis oleh Tolstoy terutama untuk karya ini; sisanya dipilih dan diadaptasi 

dari tulisan Plato, Buddha, Dostoevsky, Pascal, Leskov, Chekhov, dan lain-

nya. Gaya prosa Tolstoy yang belakangan sangat dipuji oleh Pasternak dan 

Solzhenitsyn ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, serta nyaris pri-

mitif, dirancang, sesuai tujuannya, untuk pembaca luas dan umum. Dalam 

cerita-cerita itu Tolstoy memadukan kesederhanaan dan kedalaman filsafati. 

Karena tidak muncul dalam semua edisi, dan karena cukup panjang, cerita-

cerita ini tidak ditampilkan di sini.

Pada 21 Desember 1904, setelah membaca proof edisi kedua yang berjudul 

he Calendar: he Circle of Reading for Every Day, Tolstoy menulis di buku 

hariannya: ”Selama hari terakhir ini saya telah turun dari semua posisi tinggi 

spiritual dan moral yang menjadi kediaman saya selama berkomunikasi 

dengan para pemikir terbijak dan terhebat dunia saat menciptakan Circle 
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 �ii Leo ToLSToy

of Reading.” Judul ini diubah di edisi revisi kedua, yang diterbitkan pada 

1905–1907, menjadi Wise houghts by Many Writers on Truth, Life, and 

Behavior Collected and Arranged for Every Day of the Year by Leo Tolstoy. 

Dari terbitan pertamanya, buku ini selalu ada di meja Tolstoy, ia membaca 

pemikiran yang disajikan di buku ini selama setiap hari dalam setahun, dan 

merekomendasikan perilaku sama kepada semua temannya. Pada 16 Mei 

1908 ia menulis kepada seorang pria bernama Gusev: ”Saya tidak bisa me-

ngerti bagaimana sejumlah orang bisa hidup tanpa berkomunikasi dengan 

orang-orang paling bijak yang pernah hidup di Dunia?... Saya merasa sangat 

bahagia setiap hari karena membaca buku ini.”

Tolstoy menyiapkan edisi ketiga yang direvisi, dipersingkat, dan diseder-

hanakan, yang terbit dengan judul baru, he Way of Life, pada 1910, tahun 

terakhir kehidupannya. Ia berharap menjadikan buku itu mudah dipahami 

bahkan oleh orang paling tak berpendidikan dan sederhana—petani dan 

anak-anak. Sangat mungkin, Tolstoy membandingkan A Calendar of Wisdom 

dengan War and Peace kala menulis bahwa ”Menciptakan buku bagi khalayak 

luas, bagi jutaan orang... itu lebih penting dan bermanfaat dibandingkan me-

nyusun novel yang memisahkan sejumlah anggota kelas makmur untuk 

waktu singkat, lalu selamanya terlupakan. Wilayah seni ini dari perasaan 

paling bisa dijangkau yang paling sederhana dan luas sangatlah besar, tapi 

hampir tak tersentuh.” Edisi lain terbit di Odessa dan St. Petersburgh pada 

1911–1912. Edisi kritis dalam bahasa Jerman (yang diterjemahkan oleh E. 

Schmidt dan A. Schkarvan, Dresden: Karl Reissner, 1907) menyertakan 

sumber kutipannya yang banyak.

Edisi A Calendar of Wisdom diterbitkan di Rusia pada 1912, tapi sete-

lah Revolusi Rusia penerbitannya dilarang di bawah rezim Soviet, karena 

orientasi spiritual dan banyaknya kutipan religius dalam buku ini. Ketika 

kembali diterbitkan di Rusia, pada 1995, setelah reformasi demokrasi, buku 

ini menangguk kesuksesan luar biasa, terjual lebih dari 300 ribu eksemplar.

Buku ini belum pernah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Terjemahan ba-

hasa Inggris pertama A Calendar of Wisdom akan menjadi suatu penemuan 
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Kalender Kata-Kata Bijak         �iii

nyata bagi pembaca berbahasa Inggris. Diciptakan oleh salah seorang novelis 

dan pemikir terbesar dunia untuk mewakili warisan spiritual terbaik dunia, 

buku ini mencakup karya-karya terbesar religi, filsafat, dan kesusastraan 

yang belum dilihat dunia. Buku ini termasuk karya cipta sangat baik dari 

seorang genius, karya yang akan menjadi panduan spiritual praktis tentang 

cara hidup yang berdamai dengan diri sendiri serta cara menjalani kehidupan 

yang penuh dengan kebaikan, kepuasan, serta kebahagiaan, bagi pembacanya. 

Sasaran awal Tolstoy adalah mengantarkan kebijaksanaan kepada sebanyak 

mungkin orang, ”menghibur jutaan pembaca”. Tujuan ini tetap menggugah 

sampai sekarang, kala kesadaran spiritual semakin dibutuhkan, seperti saat 

karya ini dibuat.
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PENDAHULUAN

OLEH LEO TOLSTOY

Saya mengambil pemikiran-pemikiran yang dikumpulkan di sini dari se-

jumlah besar karya dan koleksi. Saya menyebutkan penulisnya di bawah 

setiap kutipan, walaupun tidak menginformasikan sumber tepatnya atau 

judul buku atau karya yang saya kutip. Pada sejumlah kutipan, saya tidak 

menerjemahkannya secara langsung dari sumber asli, tapi dari terjemahan 

bahasa yang saya pahami, sehingga kadang terjemahan saya mungkin ti-

dak sama persis dengan aslinya. Ketika menerjemahkan pemikiran dari pe-

mikir Jerman, Prancis, atau Italia, saya tidak secara ketat mengikuti aslinya, 

biasanya menjadikannya lebih singkat dan mudah dipahami, serta meng-

hilangkan sejumlah kata. Pembaca bisa saja mengatakan itu bukan kutipan 

dari Pascal atau Rousseau, melainkan karya saya sendiri, tapi saya ang-

gap tak ada salahnya menyampaikan pemikiran itu dalam format yang di-

modifikasi. Oleh karenanya, kalau ada yang ingin menerjemahkan buku ini 

ke bahasa lain, saya menganjurkan tidak melihat kutipan asli dari, misalnya, 

penyair Inggris, Coleridge, atau filsuf Jerman, Kant, atau penulis Prancis, 

Rousseau, tapi menerjemahkan langsung dari tulisan saya. Alasan lain se-

jumlah pemikiran ini mungkin tidak sama dengan aslinya adalah kadang 

saya mengambil pemikiran dari argumen yang panjang dan luar biasa rumit, 
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 �vi Leo ToLSToy

serta harus mengubah sejumlah kata dan frasa untuk menjaga kejelasan ser-

ta kesatuan makna. Pada sejumlah kutipan saya bahkan mengekspresikan 

pemikiran seluruhnya dalam kata-kata saya. Saya melakukannya karena 

tujuan buku saya bukanlah untuk memberikan terjemahan harfiah kata per 

kata penulis lain, melainkan menggunakan warisan kecerdasan besar dan 

berfaedah yang diciptakan oleh penulis berbeda untuk memberikan lingkar-

an bacaan harian yang mudah dijangkau oleh pembaca luas, yang akan mem-

bangkitkan pemikiran dan perasaan terbaik mereka.

Saya harap pembaca buku ini mengalami perasaan bermakna serta mem-

bangkitkan semangat yang saya alami kala mengerjakan karya ini, dan yang 

saya alami berkali-kali, saat membaca ulangnya setiap kali, mengerjakan per-

luasan serta perbaikan edisi sebelumnya.

—L T, Maret 1908

Catatan bagi Pembaca: Dalam semua edisi bahasa Rusia aslinya, Tolstoy meng-

garisbawahi, untuk setiap hari, satu kutipan yang paling menggambarkan te-

ma hari itu. Pada edisi ini, kutipan itu disajikan dalam bentuk kursif.

—P S    
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Kalender  Kata-Kata Bijak         �

1 Januari 
Lebih baik mengetahui sedikit hal yang baik dan perlu daripada banyak hal 

yang tidak berguna dan biasa-biasa saja.

Sungguh besar harta karun yang bisa tersembunyi dalam perpustakaan kecil 

yang terpilih! Kumpulan orang paling bijak dan paling layak dari semua ne-

gara beradab di dunia, selama ribuan tahun, bisa membuat hasil penelitian 

serta kebijaksanaan mereka tersedia bagi kita. Pemikiran yang mungkin 

tak pernah mereka ungkapkan pada sahabat karib tertulis di sini dalam 

kata-kata yang jelas bagi kita, orang-orang dari abad lain. Ya, kita harus 

berterima kasih atas buku-buku terbaik, atas pencapaian spiritual terbaik 

dalam kehidupan kita.

—RALPH WALDO EMERSON

Ada terlalu banyak buku berkualitas rata-rata yang hadir hanya untuk meng-

hibur pikiranmu. Oleh karenanya, bacalah hanya buku-buku yang tanpa 

ragu dianggap bagus.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Bacalah buku terbaik, kalau tidak kau akan mendapati bahwa kau tidak pu-

nya waktu.

—HENRY DAVID THOREAU

Perbedaan antara racun materi nyata dan racun kecerdasan adalah kebanyakan 

racun materi terasa menjijikkan, tapi racun kecerdasan, yang mengambil bentuk 

koran murahan atau buku yang buruk, kadang terlihat menarik.
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 � Leo ToLSToy

Salah satu prasangka terburuk yang diketahui orang dipegang oleh sebagian 

besar orang yang disebut cendekiawan era ini, yang mengklaim bahwa orang 

bisa hidup tanpa keyakinan.

Pada sepanjang abad, pada setiap era, orang ingin mengetahui atau setidaknya 

punya gagasan samar tentang sumber, tujuan awal, dan tujuan akhir kebera-

daan mereka. Agama memuaskan kebutuhan ini, dan menjelaskan hubungan 

yang menyatukan semua orang sebagai saudara, mengungkapkan kepada 

mereka bahwa mereka punya sumber asal yang sama, tugas kehidupan yang 

sama, dan tujuan akhir umum yang sama.

—GIUSEPPE MAZZINI

Makna esensial tiap agama adalah menjawab pertanyaan ”Kenapa aku hidup, 

dan apa sikapku terhadap dunia tak terbatas yang mengelilingiku?” Tidak ada 

agama tunggal, dari yang paling canggih sampai yang paling primitif, yang ti-

dak menjadikan definisi sikap orang terhadap dunia sebagai dasarnya.

Pada inti setiap agama terletak kebenaran sederhana yang menyatukan. Wa-

laupun orang Persia mengenakan tavoid, orang Yahudi mengenakan topi, 

orang Kristen membuat tanda salib, Muslim mempunyai lambang bulan sa-

lib, kita harus ingat bahwa semua itu hanyalah perlambang luar. Inti umum 

dari semua agama adalah kasih terhadap sesama, dan inilah yang diminta 

oleh Manuf, Zoroaster, Buddha, Musa, Sokrates, Yesus, Santo Paulus, serta 

Muhammad.

—EWALD FLŰGEL 

Kehidupan seorang manusia yang tanpa iman adalah kehidupan seekor bina

tang.

2 Januari
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Mereka yang mengetahui aturan kebijaksanaan sejati lebih rendah tingkatnya 

daripada mereka yang mencintainya. Mereka yang mencintainya lebih rendah 

tingkatnya daripada yang mengikutinya.

—PERIBAHASA CHINA

Pertanyaan terpenting untuk diajukan ke diri sendiri setiap waktu adalah: 

Apakah kita melakukan hal yang tepat? Selama periode kehidupan singkat 

yang kita sebut kehidupan, apakah tindakan kita sesuai dengan keinginan da-

ya yang mengirim kita ke dunia? Apakah kita melakukan hal yang tepat?

Saat berada pada situasi sulit, saya minta Tuhan membantu saya. Namun, ke

wajiban sayalah untuk melayani Tuhan, dan bukan kewajibanNya untuk mela

yani saya. Segera setelah mengingatnya, beban saya menjadi ringan.

Kita harus memenuhi tugas yang ditakdirkan kepada kita secara jujur dan 

sempurna. Entah kita berharap suatu hari nanti menjadi malaikat, atau yakin 

bahwa kita berasal dari moluska.

—JOHN RUSKIN

Bayangkan saja tujuan kehidupanmu hanyalah kebahagiaanmu—maka ke-

hidupan akan menjadi kejam dan tak berperasaan. Kau harus mendekap 

kebijaksanaan kemanusiaan, kecerdasanmu, maka hatimu akan memberitahu-

mu: bahwa makna kehidupan adalah melayani daya yang mengirimmu ke du-

nia. Maka kehidupan pun akan menjadi kegembiraan yang terus-menerus.
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Bahkan kalaupun tidak menginginkannya, kita tidak bisa mengingkari pera-

saan terhubung dengan umat manusia lain: kita terhubung dengan industri, 

dengan perdagangan, dengan seni, dengan pengetahuan, dan yang terpenting, 

dengan ketakabadian kita bersama.

Orang baik saling menolong bahkan tanpa menyadari bahwa mereka melakukan

nya, sedangkan orang jahat saling menentang secara sengaja.

—PERIBAHASA CHINA

Setiap orang memiliki beban. Tak seorang pun bisa hidup tanpa dukungan 

orang lain; oleh karenanya kita harus saling mendukung dengan saling mene-

nangkan, mengingatkan, dan memberi nasihat.

—Dari BOOK OF DIVINE THOUGHTS

Semua putra Adam adalah anggota tubuh yang sama. Saat satu anggota men-

derita, yang lain juga menderita. Kalau kau tak peduli dengan penderitaan 

orang lain, kau tak pantas disebut manusia.

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Sejarah umat manusia adalah pergerakan kemanusiaan menuju persatuan 

yang makin besar.
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Kadang kerusakan akibat perkataan kita terlihat jelas dan kadang tidak, tapi 

kerusakan itu tidak lebih kecil dibandingkan ketidakmampuan kita melihat 

mereka yang menderita akibat perkataan kita.

Luka tembak bisa disembuhkan, tapi luka karena perkataan tak akan pernah 

sembuh.

—PERIBAHASA PERSIA

Sebab... barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang 

yang sempurna,... Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari 

tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, be-

tapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.

—YAKOBUS 3:2, 5

Saat mendengar orang membicarakan kejahatan orang lain, jangan dengan 

senang hati ikut membicarakannya. Saat mendengar niat buruk orang lain, 

jangan dengarkan sampai akhir dan cobalah melupakan apa yang sudah kaude-

ngar. Saat mendengar nilai-nilai baik orang lain, ingat-ingatlah dan sampaikan 

kepada orang lain.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Jangan dengarkan perselisihan, tapi berupayalah untuk tidak terlibat dengan-

nya.

—NIKOLAI GOGOL

Pikirku: ”Aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidah-

ku.”

—MAZMUR 39:2   

Takutlah menghancurkan kesatuan orang dengan menyulut perasaan buruk di 

antara mereka satu sama lain karena perkataanmu.
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Berusaha melakukan kebaikan adalah penting, tapi berusaha menghindarkan 

diri dari kejahatan bahkan lebih penting.

Menahan diri harus menjadi kebiasaan dalam hidup; hal itu harus mendukung 

standar moralmu. Bagi ia yang berteguh dalam kebaikan, tak ada yang tak 

bisa ditaklukkannya.

—LAO TZU

Berikan setidaknya setengah energimu untuk membuatmu terbebas dari ha-

rapan kosong, dan segera saja kau akan lihat bahwa dengan melakukannya 

kau akan menerima pemenuhan serta kebahagiaan yang jauh lebih besar.

—Mengutip EPICTETUS

Tuhan menguji semua orang, yang satu dengan kekayaan, yang lain dengan 

kemiskinan. Orang kaya diuji apakah akan mengulurkan tangan untuk mem-

bantu mereka yang membutuhkan; orang miskin diuji apakah akan menang-

gung semua penderitaan tanpa rasa tidak puas dan kepatuhan.

—TALMUD

Aku menyebut orang yang mampu menghentikan kemarahan, yang pergi 

secepat kereta tercepat, sebagai pengasuh kuda yang tepat. Orang lain tak 

punya kekuasaan; mereka hanya memegang tali kekang.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Tak peduli berapa banyak kali kau berusaha menang atas nafsumu, jangan me

nyerah. Tiap upaya itu akan memperlemah kekuatan nafsu dan menjadikanmu 

makin mudah menaklukkannya.
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Kebaikan diperlukan dalam hubungan dengan orang lain. Kalau kau bukan 

orang baik, kau tidak memenuhi kewajiban utamamu.

Kau harus menghargai orang lain, tak peduli semenyebalkan atau sekonyol 

apa mereka. Kau harus ingat bahwa dalam diri semua orang terdapat sema-

ngat yang sama dengan yang hidup dalam diri kita.

—Mengutip ARTHUR SCHOPENHAUER

Jangan bersikap kejam terhadap mereka yang sedang diuji, tapi cobalah mene

nangkan mereka, seperti kau ingin dibuat tenang.

—Dari BOOK OF DIVINE THOUGHTS

(1) Jangan tunda sampai esok apa yang bisa kaulakukan hari ini. (2) Jangan 

paksa orang lain melakukan apa yang bisa kaulakukan sendiri. (3) Harga diri 

lebih bernilai daripada makanan, minuman, tempat bernaung, dan pakaian. 

(4) Kita sangat menderita karena memikirkan apa yang mungkin terjadi, tapi 

tidak karena apa yang sebenarnya terjadi. (5) Kalau kau tidak bisa mengon-

trol kemarahan, hitunglah sampai sepuluh sebelum mengatakan apa pun. 

Kalau belum tenang, hitunglah sampai seratus, dan kalau belum tenang juga 

setelahnya, hitunglah sampai seribu.

—Mengutip THOMAS JEFFERSON

Makin baik dan bijaksana seseorang, makin banyak kebaikan yang dapat di-

temukannya dalam diri orang lain.

Kebaikan memperkaya kehidupanmu; dengan kebaikan, hal misterius men-

jadi jelas, hal sulit menjadi mudah, dan hal membosankan menjadi menye-

nangkan.
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Ajaran Kristiani sangatlah sederhana hingga anak kecil pun bisa memahami 

artinya. Orang-orang yang tidak bisa memahaminya, dan hanya mereka, 

adalah yang ingin terlihat serta disebut orang Kristen tanpa menjadi orang 

Kristen yang sebenarnya.

Buddha berkata, ”Orang yang mulai hidup bagi jiwanya seperti orang yang 

membawa lentera memasuki rumah yang gelap. Kegelapan seketika sirna. 

Kau harus berteguh dalam hal ini maka jiwamu akan memiliki cahaya ini.”

Kristus mewujudkan ajaran-Nya dalam perintah terakhir-Nya: ”Kasihilah 

satu sama lain seperti Aku mengasihimu. Semua orang akan melihat bahwa 

kau adalah murid-Ku kalau kau saling mengasihi.” Ia tidak berkata, ”Kalau 

kau beriman,” tapi ”Kalau kau mengasihi”. Iman bisa berubah seiring waktu, 

karena pengetahuan kita terus-menerus berubah. Kasih, sebaliknya, tak per-

nah berubah; kasih itu abadi.

Agamaku adalah cinta terhadap semua makhluk hidup.

Untuk memenuhi ajaran Kristiani, kita harus menghancurkan penyelewengannya 

dan mengembalikan kemurniannya.
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Pengetahuan menjadi pengetahuan sejati hanya bila didapatkan lewat kecer-

dasan, bukan ingatan, kita.

Hanya ketika kita lupa apa yang diajarkan kepada kitalah kita mulai memiliki 

pengetahuan sejati.

—HENRY DAVID THOREAU

Aliran pemikiran yang terus-menerus diungkapkan oleh orang lain bisa meng-

hentikan dan melemahkan pemikiran serta inisiatifmu sendiri.... Itulah sebab-

nya pemelajaran terus-menerus memperlemah otakmu.... Menghentikan upa-

ya pikiranmu sendiri untuk memberi ruang bagi pemikiran dari buku lain 

mengingatkanku akan ucapan Shakespeare tentang rekannya yang menjual 

tanah untuk melihat negara lain.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Suatu pemikiran bisa menggerakmajukan kehidupanmu di arah yang benar 

hanya ketika hal itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jiwamu. Pe-

mikiran yang dipinjam dari orang lain dan diterima oleh pikiran serta ingat-

anmu tidak benar-benar memengaruhi kehidupanmu, dan kadang menuntun 

ke arah yang salah.

Bacalah lebih sedikit, belajarlah lebih sedikit, tapi berpikirlah lebih banyak. a

nya pelajari, baik dari guru maupun buku yang kaubaca, halhal yang benar

benar kauperlukan dan ingin ketahui.
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Dasar semua pendidikan adalah penetapan hubungan kita dengan awal 

mula segala sesuatu, dan kesimpulan tentang perilaku kita yang bisa ditarik 

darinya.

Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang per-

caya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada 

lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.

—MATIUS 18:6

Saat membesarkan anak kita, kita harus ingat bahwa kita adalah penjaga ma-

sa depan. Dengan meninggikan pendidikan mereka, kita meninggikan masa 

depan umat manusia, masa depan dunia ini.

—Mengutip IMANNUEL KANT

Saya rasa kewajiban utama orangtua dan pendidik adalah memberi anakanak 

pemahaman akan awal mula Ilahi yang ada dalam diri mereka.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Pengajaran agama adalah dasar semua pendidikan.
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Kesempurnaan itu mustahil tanpa kerendahan hati, ”Kenapa saya harus ber-

usaha mencapai kesempurnaan kalau saya sudah cukup baik?”

Makin tinggi posisi yang kautempati dibanding orang lain, harusnya ma-

kin rendah hatilah dirimu. Banyak orang hidup dalam posisi tinggi dan 

keagungan, tapi misteri dunia ini hanya bisa diungkap oleh mereka yang 

rendah hati. Jangan mencari hal yang rumit. Jalani kewajibanmu dengan rasa 

hormat. Jangan pelajari apa yang tak boleh kaupelajari. Ada lebih banyak hal 

yang sudah terungkap daripada yang bisa kaupelajari.

—Dari APOCRYPHA

Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk 

melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak 

orang.

—MATIUS 20:28

Sejumlah teman memujimu, yang lain menyalahkan serta mengkritikmu; 

mendekatlah pada mereka yang menyalahkanmu dan menjauhlah dari mere-

ka yang memujimu.

—TALMUD

Saat anak panah tidak mengenai sasaran, sang pemanah menyalahkan diri 

sendiri, bukan orang lain. Orang bijak berperilaku serupa.

—KONFUSIUS

Ingatlah semua hal buruk yang telah kaulakukan dan berusahalah menghindari 

melakukan hal buruk lagi. anya mengingat niat baik akan menghalangi kela

kuan baikmu pada masa depan.
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Ada orang yang mengambil tanggung jawab membuat keputusan bagi orang 

lain dan menentukan hubungan mereka dengan Tuhan serta dunia; dan 

ada orang, sebagian besar dari mereka, yang menyerahkan kewenangan 

itu kepada orang lain serta secara membuta meyakini segala sesuatu yang 

dikatakan kepada mereka. Kedua kelompok ini melakukan kejahatan yang 

sama besar.

Kita semua seperti anak kecil yang mengulangi ”kebenaran” yang tak bisa 

dipertanyakan dan diberitahukan kepada kita oleh nenek kita, kemudian ”ke-

benaran” yang diberitahukan oleh guru kita, kemudian, ketika kita menjadi 

tua, ”kebenaran” yang diberitahukan oleh orang yang berwenang.

—Mengutip RALPH WADO EMERSON

Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menya-

mar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 

Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik 

anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap 

pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak 

baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik 

itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu 

menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan 

buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnyalah 

kamu akan mengenal mereka.

—MATIUS 7:15-20

Orang harus menggunakan warisan spiritual yang diterimanya dari orang 

kudus dan bijak dari masa lalu, tapi ia harus menguji segala sesuatu dengan 

akalnya, hanya menerima beberapa hal tertentu dan menolak yang lain.

Setiap orang harus mendefinisikan bagi dirinya sendiri sikap terhadap dunia ini 

dan Tuhan.

12 Januari
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender  Kata-Kata Bijak         ��

Iman adalah pemahaman akan makna kehidupan dan penerimaan akan ke-

wajiban serta tanggung jawab mereka yang terkait dengannya.

Siapakah orang baik itu? anya orang yang memiliki imanlah yang baik. Apa 

itu iman? Iman adalah ketika keinginan Anda sejalan dengan nurani dunia ser

ta kebijaksanaan dunia.

—PERIBAHASA CHINA

Kita hanya perlu melakukan satu hal: menyerahkan diri kita ke dalam tangan 

Tuhan, apa pun takdir paripurna kita. Biarkan terjadi apa yang semestinya 

terjadi. Apa yang akan terjadi pastilah baik.

—HENRY AMIEL

Mereka bilang Hari Penghakiman akan datang dan Tuhan akan murka. Na-

mun, Tuhan yang baik tidak bisa membawa apa pun selain kebaikan. Jangan 

takut: hari akhir akan penuh kegembiraan.

—KEBIJAKSANAAN PERSIA

Jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Ba-

wa dirimu sendiri ke sang Ilahi dan syukurilah: kau tahu itu adalah kasih, 

jadi apa yang harus kautakutkan?

Saat Kristus wafat, ia berkata, ”Bapa! Ke dalam tangan-Mu Kuserahkan 

nyawa-Ku.” Mereka yang mengatakan hal ini, tidak dengan lidah tapi dengan 

sepenuh hati, tak memerlukan hal lain. Kalau jiwaku kembali ke Bapa-nya, 

itulah tempat terbaik baginya, dan tak ada yang lebih baik.

Jangan berpikir bisa menemukan kedamaian bagi jiwamu tanpa iman.
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Kau hanya perlu mencintai satu hal dalam dirimu, yaitu kesamaan dalam di-

ri kita semua. Dengan mencintai hal yang sama dalam diri kita semua, kau 

mencintai Tuhan.

”Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?” Jawab Yesus 

kepadanya: ”Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 

segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang teruta-

ma dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: 

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum 

inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi.”

—MATIUS 22:36-40

Orang hidup dengan cinta: cinta akan diri sendiri adalah awal kematian; cinta 

akan orang lain dan Tuhan adalah awal kehidupan.  

Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap 

berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jika kita saling mengasihi, 

Allah tetap di dalam kita.

—1 YOHANES, dari Bab 4

Cinta bukanlah sumber, melainkan konsekuensi dari pemahaman kita akan 

keilahian, awal spiritual yang ada dalam diri kita semua.
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Kebenaran sejati dari ajaran Kristus adalah hubungan langsung antara manu-

sia (putra Allah) dan Allah (Bapa-Nya).

Kau bertanya padaku, apa faktor terpenting dalam karakteristik Kristus. Ini-

lah jawabanku: keyakinan-Nya akan kebesaran jiwa manusia. Ia melihat cer-

minan citra Allah dalam diri orang, dan karenanya mencintai semua orang, 

siapa pun orang itu, tanpa memperhitungkan kehidupan atau karakternya.

—Mengutip WILLIAM ELLERY CHANNING

Rakyat serta negara harus terbebas dari prasangka. Rasakan dirimu bicara 

langsung dengan Tuhan: jangan baca buku, baca jiwamu; maka kapel kecil 

akan jadi seluas kubah surgawi.

—Mengutip RALPH WALDO EMERSON

Ada dua cara untuk memahami Tuhan: secara intelektual atau spiritual, 

berdasarkan iman dan moralitas. Pemahaman intelektual akan Tuhan tidak 

cukup kokoh dan bisa menjadi kesalahan berbahaya; pemahaman spiritual 

akan Tuhan membutuhkan tindakan moral. Keyakinan ini bersifat natural 

dan supranatural.

—Mengutip IMMANUEL KANT

Waspadalah akan segala sesuatu yang meletakkan penghalang antara kau dan 

Tuhan.
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Iman yang keliru adalah penyebab utama sebagian besar kemalangan.

Tujuan kehidupan manusia adalah membawa awal irasional kehidupan kita 

menjadi awal yang rasional. Supaya berhasil melakukannya, ada dua hal yang 

penting: (1) melihat segala sesuatu yang tidak bijaksana dan irasional dalam 

kehidupan serta mengarahkan perhatian padanya dan mempelajarinya; (2) 

memahami kemungkinan kehidupan yang bijaksana dan rasional. Tujuan 

utama semua guru umat manusia adalah pemahaman akan awal rasional dan 

irasional dalam kehidupan.

Kita harus siap setiap saat mengubah pandangan, melepaskan prasangka, 

dan hidup dengan pikiran yang terbuka serta penuh penerimaan. Pelaut yang 

melemparkan sauh yang sama setiap saat, tanpa membuat perubahan kala 

angin berganti arah, tak akan pernah mencapai pelabuhan.

—HENRY GEORGE

Terimalah ajaran Kristus sebagaimana adanya, jelas dan sederhana, maka kau 

akan melihat bahwa kita hidup di antara kebohongan-kebohongan besar.
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Hiduplah demi jiwamu, dan tanpa berusaha atau bahkan memahami bahwa 

kau melakukannya, kau berkontribusi pada perbaikan masyarakat.

Kenapa kau menyiksa dirimu sendiri? Kau menginginkan kebaikan, tapi ti-

dak tahu di mana bisa mendapatkannya. Ketahuilah bahwa kau tidak bisa 

mencapai apa pun tanpa Allah.... Allah adalah satu-satunya Tuhan-mu, 

satu-satunya tuanmu, dan kau tidak membutuhkan yang lain. Allah akan 

membuatmu bebas.

—F. ROBERT DE LAMENNAIS

Akan baik bila kebijaksanaan punya kualitas yang bisa dialirkan dari orang 

yang penuh kebijaksanaan ke orang lain yang tidak memilikinya, seperti halnya 

dua bejana yang saling terhubung mengalirkan air dari yang satu ke yang lain 

sampai permukaannya sama tinggi. Masalahnya, untuk mendapatkan kebijak-

sanaan, kau harus melakukan upaya serius dan mandiri.

Kalau kau bisa mengajari orang kebaikan dan cinta, tapi tidak melakukannya, 

kau kehilangan saudara.

—PERIBAHASA CHINA

Perbaiki jiwamu, dan yakinlah bahwa dengan melakukannya kau bisa ber-

kontribusi pada perbaikan masyarakat lebih luas, tempat kau menjadi bagi-

annya.
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Seorang cendekiawan tahu banyak buku; seseorang yang berpendidikan baik 

punya pengetahuan dan keterampilan; seseorang yang tercerahkan mema-

hami makna serta tujuan kehidupannya.

Ilmu pengetahuan yang berbeda-beda jumlahnya tak terbatas, tapi tanpa sa-

tu pengetahuan dasar, yaitu makna kehidupan dan apa yang baik bagi orang, 

semua bentuk pengetahuan serta seni menjadi hiburan yang tak berguna 

serta berbahaya.

Kita hidup dalam kehidupan tanpa kepekaan, bertentangan dengan pema-

haman kehidupan oleh orang terbijak sepanjang masa. Hal ini terjadi karena 

generasi muda kita dididik dalam cara yang salah—mereka diajari banyak 

ilmu pengetahuan, tapi tidak diajari makna kehidupan.

Satusatunya ilmu pengetahuan sejati adalah cara orang harus menjalani kehi

dupan. Pengetahuan ini terbuka bagi semua orang.
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Masyarakat bisa diperbaiki dengan pengorbanan diri.

Surga dan bumi itu abadi. Keduanya abadi karena tidak ada bagi dirinya sen-

diri. Dengan cara sama, orang yang benar-benar suci tak hanya hidup bagi 

dirinya sendiri, karenanya bisa menjadi abadi dan meraih apa pun.

—LAO-TZU

anya ada satu hukum, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial: kalau 

ingin memperbaiki jiwamu, kau harus siap mengorbankannya.

Peningkatan diri manusia bisa diukur dengan tingkat kebebasan batinnya. 

Semakin seseorang terbebas dari kepribadiannya, semakin bebas dia.
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Kematian serta kelahiran adalah dua batasan, dan hal yang serupa itu tersem-

bunyi di balik masing-masing.

Saat memikirkan apa yang akan terjadi dengan jiwamu setelah kematian, pi-

kirkan juga apa yang terjadi dengan jiwamu sebelum kelahiran. Kalau beren-

cana pergi ke suatu tempat, berarti kau berasal dari tempat tertentu.

Ke mana kita setelah meninggal? Kita pergi ke tempat asal kita. Tak ada yang 

bisa disebut diri kita di tanah itu; oleh karenanya, kita tidak ingat apa yang 

terjadi pada diri kita di sana.

Saat seseorang menjalani kehidupan yang baik, ia merasa bahagia dengan 

saat sekarang dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelah kehidupan 

ini. Kalau memikirkan kematian, ia melihat seberapa baik kehidupannya 

terbentang, dan meyakini bahwa setelah kematian segala sesuatu akan sebaik 

sekarang. Jauh lebih baik percaya bahwa segala sesuatu yang dibiarkan Tuhan 

terjadi pada kita adalah baik daripada percaya pada semua kenikmatan 

surga.

Saat kita mati, jiwa kita menjadi bebas.

—Mengutip HERAKLITUS

Orang tidak perlu terlalu memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematian. 

Ikutilah keinginan mereka yang mengirim kita ke dunia ini; keinginan itu 

ada dalam pikiran dan hati kita.
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Makin dekat orang mengikuti kecerdasannya serta mengendalikan nafsunya, 

makin dekat ia dengan kehidupan spiritual, cinta akan Tuhan dan sesama.

Kita menganggap seseorang gila bila, alih-alih menaungi rumah dengan 

atap dan memasang kaca di bingkai jendela, malah pergi saat badai, me-

nentang angin, hujan, serta awan. Namun, kita semua melakukan hal sama 

saat menentang dan menyalahkan kejahatan dalam diri orang lain alih-

alih berperang dengan kejahatan yang ada dalam diri kita. Terbebas dari 

kejahatan dalam diri kita sangatlah mungkin, sama mungkinnya dengan 

memasang atap dan jendela di rumah kita. Semua itu mungkin. Namun, ti-

daklah mungkin menghancurkan kejahatan di dunia ini, seperti halnya kita 

tidak bisa memerintahkan cuaca berubah dan awan menghilang. Jika, alih-

alih mengajari orang lain, kita mendidik dan memperbaiki diri, akan semakin 

sedikit kejahatan di dunia ini dan semua orang akan menjalani kehidupan 

yang lebih baik.

Jangan malu dengan kesalahanmu. Tak ada yang bisa mengajari kita dengan 

lebih baik dibandingkan pemahaman kita akan kesalahan kita. Itulah salah 

satu cara terbaik untuk mendidik diri sendiri.

—THOMAS CARLYLE

Sepertinya pekerjaan terpenting di dunia adalah pekerjaan yang kasatmata, yang 

bisa kita lihat: membangun rumah, membajak tanah, memberi makan ternak, 

memanen buah; dan pekerjaan yang tak kasatmata, pekerjaan yang dilakukan 

jiwa kita, tidaklah penting. Namun, pekerjaan tak kasatmata untuk perbaikan ji

wa merupakan pekerjaan terpenting di dunia, dan pekerjaan kasatmata lainnya 

hanya akan berguna kalau kita melakukan pekerjaan utama ini.
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Tak ada perkecualian atau situasi khusus yang bisa membenarkan pembunuhan 

atas manusia. Pembunuhan adalah pelanggaran terbrutal atas Hukum Tuhan 

sebagaimana tertera dalam ajaran semua agama dan kesadaran manusia.

Kesatuan militer membuat orang korup, karena militer, pada masa damai, 

sama sekali tak berguna; mereka kekurangan pekerjaan berguna, mereka 

dibebaskan dari kewajiban pekerjaan semacam itu. Alih-alih, mereka men-

ciptakan konsep kehormatan atas resimen, atau atas panji-panji, atau kontrol 

penuh atas seseorang oleh yang lain.

Saat warga sipil masuk ke situasi ini, mereka menjadi malu akan cara hidup 

seperti itu. Sebaliknya, pihak militer merasa bangga dan membual tentangnya, 

terutama pada masa perang. Mereka berkata: ”Kami siap menempatkan ke-

hidupan dalam risiko semasa perang, karenanya kehidupan penuh suka ria 

tanpa tujuan perlu bagi kami, dan kami berhak mendapatkannya.”

Awal Ilahi yang sama hidup dalam semua orang, dan tak ada individu atau 

kumpulan orang yang berhak menghancurkan hubungan antara awal Ilahi dan 

tubuh manusia ini, yaitu merenggut nyawa manusia.
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Di antara semua dosa, ada satu yang benar-benar bertentangan dengan anu-

gerah utama kehidupan, yaitu cinta kepada saudaramu: tak ada dosa yang 

lebih buruk dibandingkan menghancurkan kegembiraan utama dalam kehi-

dupan, dengan merasakan amarah dan benci terhadap saudaramu.

Seneca, seorang bijak dari Roma, berkata saat kau ingin lari dari amarahmu, 

saat kau merasakan hal itu tumbuh, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah 

berhenti. Jangan lakukan apa pun: jangan berjalan, jangan bergerak, jangan 

bicara. Kalau tubuh atau lidahmu bergerak pada saat seperti ini, amarahmu 

akan memuncak.

Amarah sangatlah berbahaya bagi semua orang, tapi paling berbahaya 

bagi orang yang mengalaminya.

Orang jahat merusak tak hanya orang lain, tapi juga dirinya.

—Mengutip SOKRATES

Musuhmu akan membalasmu dengan amarah, membuatmu menderita, tapi 

kerusakan terbesar bagimu akan disebabkan oleh amarah dan kebencian 

yang bercokol di hatimu. Bukan ayah, ibu, atau semua anggota keluargamu 

yang bisa membuatmu merasa lebih baik, tapi hatimu, ketika memaafkan 

serta melupakan penyalahgunaannya.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Amarahmu tidak bisa dibenarkan oleh apa pun. Alasan amarahmu ada dalam 

dirimu.
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Tak ada yang tahu ke mana ras manusia mengarah. Oleh karenanya, kebi-

jaksanaan tertinggi adalah mengetahui ke mana kau harus mengarah untuk 

mencapai kesempurnaan.

Orang bijak mencari kebijaksanaan; orang gila mengira ia telah menemukan-

nya.

—PERIBAHASA PERSIA

Bukan tempat yang kita diami yang penting, tapi arah yang kita tuju.

—OLIVER WENDELL HOLMES

Tindakanmu harus ditentukan, bukan oleh hasrat orang-orang di sekelilingmu, 

tapi oleh kebutuhan seluruh umat manusia.
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Ada pengetahuan dasar yang penting bagi setiap manusia; sebelum seseorang 

mencapai pengetahuan dasar ini, semua jenis pengetahuan akan berbahaya 

baginya.

Sokrates berkata kepada murid-muridnya bahwa dalam sistem pendidikan 

yang bagus, ada batasan tertentu yang tidak bisa dilanggar. Di geometri, 

katanya, cukuplah mengetahui cara mengukur tanah saat kau ingin menjual 

atau membelinya, atau cara membagi warisan, atau membagi pekerjaan di 

antara pekerja. Ia tidak suka terlalu banyak pengetahuan canggih; walaupun 

ia mengetahui semuanya. Menurutnya, pengetahuan canggih membutuhkan 

upaya ekstra yang merenggut waktu murid dari tujuan manusia yang paling 

dasar serta penting: kesempurnaan moral.

—XENOPHON

Alihkan pandanganmu dari dunia kebohongan. Jangan percayai perasaanmu. 

Hanya dalam dirimu sendiri, hanya dalam dirimu yang tak terpengaruh pera-

saan pribadi, kau bisa menemukan keabadian.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Lebih baik mengetahui beberapa aturan dasar kehidupan daripada mempelajari 

banyak ilmu pengetahuan tak berguna. Aturan utama kehidupan akan menghen

tikanmu dari perbuatan jahat dan menunjukkan jalan kebaikan dalam kehidup

an; tapi pengetahuan akan banyak ilmu pengetahuan yang tidak penting bisa 

mengarahkanmu ke godaan harga diri, serta menghentikan langkahmu untuk 

memahami aturan dasar kehidupan.
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Orang kaya tidak bisa berbelas kasih. Kalau ia benar-benar berbelas kasih, ia 

akan segera kehilangan kekayaannya.

Berhentilah merampok orang lain sebelum kau memberikan uang kepada 

pengemis. Dengan tangan yang sama yang merampok orang, kita memberi 

kepada orang lain, memberikan kepada orang miskin uang yang kita ambil 

dari orang yang bahkan lebih miskin lagi. Lebih baik tidak beramal daripada 

melakukan amal seperti ini.

—ST. YOHANES KRISOSTOMOS

Contoh terbaik kekejaman kehidupan orang kaya adalah upayanya menjadi 

bermoral tinggi.

Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita 

kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagai-

manakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah 

kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan 

perbuatan dan dalam kebenaran.

—1 YOHANES 3:17-18

Dalam rangka mencintai bukan dengan perkataan dan lidah, tapi dengan per-

buatan serta dalam kebenaran, semua orang harus membantu mereka yang 

membutuhkan pertolongan, begitu kata Kristus.

Namun, kalau kau mulai memberi kepada mereka yang meminta, bahkan 

kalau kau sangat kaya, kau akan segera menjadi tidak kaya lagi.
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Cinta terhadap orang lain memberikan rasa senang yang sejati, dan menyatu-

kanmu dengan orang lain serta Tuhan.

Orang bijak mengasihi bukan karena menginginkan keuntungan darinya, tapi 

karena ia menemukan kebahagiaan dalam kasih itu sendiri.

Jangan menyesalkan masa lalu. Apalah guna penyesalan? Kebohongan me-

ngatakan kau harus menyesal. Kebenaran mengatakan kau harus dipenuhi 

cinta. Dorong semua kenangan sedih darimu. Jangan bicara tentang masa 

lalu. Hiduplah dalam cahaya cinta maka segala sesuatu akan diberikan ke-

padamu.

—KEBIJAKSANAAN PERSIA

Mereka bertanya kepada seorang pria China, ”Apa itu ilmu pengetahuan?” 

Jawabnya, ”Ilmu pengetahuan adalah mengenal orang lain.” Lalu, mereka 

bertanya, ”Dan apa itu nilai moral?” Dia menjawab, ”Nilai moral adalah men-

cintai orang.”

Seperti halnya seorang ibu menempatkan kehidupannya dalam risiko untuk 

menjaga dan menyelamatkan anak satu-satunya, begitu pula semua orang 

harus menjaga dan menyelamatkan dalam dirinya cinta bagi semua makhluk 

hidup.

Ketiadaan rasa takut, ketenangan, kedamaian batin, dan kegembiraan yang 

diberikan kepada kita oleh cinta sangatlah besar sehingga segala sesuatu di 

dunia tidak bisa dibandingkan dengannya, terutama bagi orang yang mema-

hami anugerah sejati cinta.
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Supaya seseorang bisa mengetahui hukum yang menjadikannya bebas, ia ha-

rus diangkat dari kehidupan materi ke spiritual.

”Banyak yang harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu; akan tetapi 

Dia, yang mengutus Aku, adalah benar, dan apa yang Kudengar dari pada-

Nya, itu yang Kukatakan kepada dunia.” Mereka tidak mengerti bahwa Ia 

berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus: ”Apabila kamu te-

lah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan 

bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara 

tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku.”

—YOHANES 8:26-28

”Aku dan Tuhan adalah sama,” ujar sang guru. Kalau menurutnya makhluk 

spiritualku adalah Tuhan, kau salah. Namun, diriku sesungguhnya dekat 

dengan Tuhan, dan orang lain. Untuk memahami bagian ini dari diriku, 

kau harus meninggikan manusia dalam dirimu. Saat meninggikan manusia 

dalam dirimu, kau akan melihat tidak adanya perbedaan antara dirinya dan 

orang lain di dunia.

Kelihatannya saja kita berbeda dari satu sama lain. Bunga di pohon yang 

mekar bisa mengira dirinya berbeda, tapi semua bunga adalah bagian dari 

pohon apel yang sama, dan semua berasal dari satu biji.

Kita hidup dalam periode waktu singkat di dunia, tapi kita hidup menurut hu

kum kehidupan abadi.

—Mengutip HENRY DAVID THOREAU

Tunduk terhadap hukum yang diciptakan manusia menjadikan seseorang 

seperti budak; kepatuhan pada hukum yang diciptakan Tuhan menjadikan 

seseorang bebas.
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Kebijaksanaan adalah mengetahui tujuan kehidupan, dan mengetahui cara 

mencapainya.

Kau bisa meraih kebijaksanaan lewat tiga cara. Cara pertama adalah meditasi. 

Inilah cara terluhur. Cara kedua adalah peniruan. Inilah cara termudah dan 

paling tidak memuaskan. Ketiga, ada cara pengalaman. Inilah cara tersulit.

—KONFUSIUS

Kualitas baik seseorang bukanlah pada pengetahuan yang dimilikinya, tapi usa

ha yang dikerahkannya untuk meraihnya.

—GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

Kalau ingin mempelajari diri sendiri—lihatlah hati orang lain. Kalau ingin 

mempelajari orang lain—lihatlah hatimu sendiri.

—FRIEDRICH VON SCHILLER

Jiwamu adalah hakim dan tempat pelarianmu. Jiwamu sendiri adalah hakim 

tertinggimu.

—MANU

Tak ada yang tidak bisa ditampilkan kebijaksanaan sejati.
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Saat Sokrates ditanyai dari mana asalnya, ia berkata ia adalah warga negara 

dunia. Ia menilai dirinya sebagai warga negara semesta.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Pada masa lampau, saat orang ingin membunuh beruang, mereka menggan-

tungkan batang kayu berat di atas semangkuk madu. Beruang itu akan men-

dorong kayu untuk mendapatkan madu. Batang kayu itu akan berayun ke be-

lakang dan menghantam si beruang. Beruang pun merasa terganggu dan men-

dorong kayu itu lebih keras, yang akan berbalik serta menghantamnya lebih 

keras lagi. Hal ini terus berlangsung sampai batang kayu itu membunuh si 

beruang. Orang berperilaku sama saat membalas kejahatan yang diterimanya 

dari orang lain. Tak bisakah kita bersikap lebih bijak daripada beruang?

Kau harus merespons kejahatan yang dilakukan terhadapmu dengan kebaikan, 

dengan demikian kau akan menghancurkan dalam diri orang jahat kesenangan 

yang diterimanya dari setan.

Ajaran cinta yang sejati itu kuat; hal itu membunuh setan sebelum setan bisa 

tumbuh dan menjadi kuat.
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Hanya orang yang benar-benar kasar yang menetapkan hukum agama untuk 

dimanfaatkan oleh orang lain, yang harus diterima orang lain dengan iman, 

tanpa diskusi atau keraguan.

Kenapa orang harus melakukannya?

Sungguh aneh! Banyak bajingan berusaha menyamarkan niat busuk mereka 

dengan berdedikasi pada kepentingan agama, atau moral tinggi, atau rasa 

cinta pada ibu pertiwi.

—HEINRICH HEINE

Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi; karena hanya satu Rabimu dan 

kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa 

di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan-

lah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu Pemimpinmu, yaitu 

Mesias.

—MATIUS 23:8-10

Inti ajaran Kristus adalah mematuhi perintahNya. Mereka yang hanya meng

ulangi ”Tuhanku, Allahku,” tidak akan masuk surga; hanya mereka yang meme

nuhi keinginan Tuhan yang masuk surga.

31 Januari
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


 �� Leo ToLSToy

Tidaklah mustahil menjelaskan asal mula spiritual dari materi.

Manusia terdiri atas raga dan jiwa. Karenanya sering kali, terutama pada masa 

muda, ia hanya tertarik dengan raganya. Akan tetapi, bagian paling inti dari 

setiap manusia bukanlah raga, melainkan jiwa. Jiwamulah yang harus kaurawat, 

bukan ragamu. Kau harus terus mempelajarinya dari waktu ke waktu, dan 

mengingat bahwa kehidupan sejatimu ada di rohmu, yaitu jiwamu. Jaga ragamu 

dari kotoran seharihari dan jangan biarkan dagingmu menuntunnya; buat ra

gamu patuh pada jiwamu, baru kemudian kau akan memenuhi takdirmu dan 

menjalani kehidupan bahagia.

—MARCUS AURELIUS

Inti masalahnya adalah apakah kita percaya atau tidak percaya dengan keber-

adaan realitas spiritual. Semua orang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 

yang hidup dan yang mati; dengan kata lain, yang percaya dan yang tidak.

Seseorang yang tidak percaya berkata: ”Apa itu roh!... Apa yang kumakan 

dan apa yang kunikmati, inilah yang kumiliki, ini materi dan nyata!” Orang 

semacam itu, tanpa berpikir panjang, hanya mengurusi bagian luar, hanya 

mengatur kepentingannya sendiri, urusannya yang kotor; ia menjadi pembo-

hong, orang yang sombong, budak, dan tidak merasa perlunya kebutuhan yang 

lebih tinggi: kebebasan, kebenaran, dan cinta. Orang seperti itu menjauh dari 

cahaya kecerdasan karena sebenarnya ia mati, dan cahaya ini hanya memberi 

kehidupan kepada makhluk hidup, serta memperkeras dan membusukkan 

benda mati.

—ALEXANDR ARKHANGELSKY

Perbedaan antara realitas spiritual dan materi sama-sama jelas serta nyata, 

baik bagi anak kecil maupun orang bijak; spekulasi lebih lanjut tidak diper-

lukan.
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Ada dua perbedaan keadaan manusia: pertama, hidup tanpa memikirkan ke

matian; kedua, hidup dengan pemikiran bahwa kau mendekati kematian dalam 

tiap jam kehidupan.

Semakin kau mengubah kehidupanmu dari materi ke spiritual, semakin kau 

tidak takut pada kematian. Orang yang menjalani kehidupan spiritual sejati 

tidak takut pada kematian.

Saat ragu apa yang harus dilakukan, bayangkan saja kau mungkin meninggal 

di pengujung hari ini maka semua keraguanmu akan sirna serta kau akan 

melihat dengan jelas apa yang dikatakan akal sehatmu kepadamu, dan itulah 

harapan pribadimu yang sejati.

Orang yang dijatuhi hukuman mati dalam waktu dekat tidak akan memikirkan 

pertumbuhan kekayaan, atau pencapaian kejayaan, atau kemenangan satu ke-

lompok terhadap yang lain, atau penemuan planet baru. Namun, semenit 

sebelum kematiannya ia mungkin berharap bisa menghibur orang yang 

dilecehkan, atau membantu seorang lanjut usia berdiri, atau membalutkan 

perban di luka seseorang, atau memperbaiki mainan seorang anak kecil.
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 �� Leo ToLSToy

Kebaikan bagi jiwa sama seperti kesehatan bagi raga; kau tidak menyadarinya 

saat memilikinya.

Orang merasa bahagia sebesar ia memberikan kebahagiaan kepada orang lain.

—JEREMY BENTHAM

Keinginan Tuhan bagi kita adalah supaya kita hidup bahagia dan memperha-

tikan kehidupan orang lain.

—JOHN RUSKIN

Cinta hanya nyata saat orang bisa mengorbankan diri bagi orang lain. Ha-

nya ketika seseorang melupakan dirinya demi kepentingan orang lain, dan 

hidup demi makhluk lain, hanya jenis cinta seperti inilah yang bisa disebut 

cinta sejati, dan hanya dalam cinta ini kita melihat anugerah serta hadiah 

kehidupan. Inilah fondasi dunia.

Tak ada yang bisa menjadikan kehidupan kita, atau kehidupan orang lain, 

lebih indah daripada kebaikan tanpa henti.
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Manusia hanya bebas kalau ia hidup dalam kebenaran, dan kebenaran hanya 

bisa diperoleh dengan kecerdasan.

Kalau kau melempar kacang dan kue ke jalan, kau akan melihat anak-

anak kecil datang, memungutnya, serta mulai berkelahi memperebutkannya. 

Orang dewasa tidak akan berkelahi karena hal seperti itu. Dan bahkan anak 

kecil tidak akan memungut kulit kacang yang kosong.

Bagi orang bijak, kekayaan, kejayaan, dan penghargaan dunia ini seperti 

permen atau kacang di jalan. Biarkan anak-anak memungut serta mempere-

butkannya. Biarkan mereka mencium tangan orang kaya, penguasa dan pem-

bantunya. Bagi orang bijak, semua itu hanya kulit kacang yang kosong.

—EPICTETUS

Karakteristik unik orang yang berpikir panjang adalah penerimaan akan tak

dirnya, berlawanan dengan pergulatan menyedihkan melawan takdir, yang me

rupakan karakteristik hewan.

—MARCUS AURELIUS

Kita tidak bebas di dunia ini, kita dikuasai oleh nafsu dan emosi orang lain 

sampai ke tingkat kita melupakan apa yang dibutuhkan oleh kecerdasan 

kita. Kalau ingin benar-benar bebas, kita hanya bisa mencapainya lewat ke-

cerdasan.
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Semua kejadian, entah dalam kehidupan individu atau masyarakat, bermula 

di pemikiran. Oleh karenanya, untuk memahami sepenuhnya orang lain dan 

masyarakat lain, kita harus melihat ke balik kejadian sebelum ini, yaitu ke 

pemikiran yang memunculkannya.

Mungkin mengetahui apa yang seharusnya tidak dipikirkan bahkan lebih 

penting daripada apa yang seharusnya dipikirkan.

Pemikiran kita, tergantung apakah itu baik atau buruk, bisa membawa kita 

entah ke surga atau neraka; hal ini terjadi, bukan di surga atau di bagian ba-

wah bumi, tapi di sini, di kehidupan ini.

—LUCY MALORY

Pikiran sepertinya bebas dan merdeka, tapi manusia punya sesuatu yang lebih 

kuat daripada pikiran, sesuatu yang bisa mengendalikan pikiran.

Untuk mengubah sifat dasar segala sesuatu, entah dalam dirinya sendiri atau 

orang lain, orang harus mengubah pemikiran yang menciptakannya, bukan 

mengubah peristiwa.
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Gairah seksual adalah gairah yang paling menyita. Gairah ini tak pernah ter-

puaskan, karena semakin terpuaskan, semakin ia tumbuh.

Sering sekali orang bangga dengan kendali mereka atau nafsu, dan dengan 

kekuatan serta gairah yang mereka gunakan untuk mengendalikannya. Sung-

guh delusi yang aneh!

Banyak orang khawatir, dan menderita, karena terlibat dalam begitu banyak hal 

buruk dalam kehidupan. Namun, sebenarnya, hal baik kerap terjadi, terlepas 

dari keinginan kita, dan kadang bahkan bertentangan dengannya, serta kerap 

terjadi setelah kegirangan dan penderitaan kita akan hal yang tak berharga.

Ingat betapa menggebunya rasa kehilanganmu dulu akan banyak hal yang 

kini kaubenci atau hina.

Ingat berapa banyak hal yang kaulewatkan karena berusaha memuaskan 

hasratmu sebelum ini. Hal sama bisa terjadi sekarang, dengan hasrat yang 

kini paling membuatmu bersemangat. Cobalah jinakkan hasratmu saat ini, 

tenangkan; itulah yang paling bermanfaat dan terjangkau.
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Menyempurnakan diri adalah pekerjaan lahiriah dan batiniah: Kau tidak bi-

sa memperbaiki diri tanpa berkomunikasi dengan orang lain, memengaruhi 

mereka, dan terpengaruh oleh mereka.

Tiga godaan yang menyiksa orang: hasrat seksual, harga diri, dan nafsu akan 

kekayaan. Semua kemalangan umat manusia bermula dari ketiga gairah mem-

bara ini. Tanpanya, orang akan hidup dalam kebahagiaan. Namun, bagaimana 

kita bisa membebaskan dari penyakit luar biasa ini?... Upayakan dengan diri 

sendiri dan perbaiki dirimu; itulah jawabannya. Mulailah perbaikan dunia 

ini dari dalam.

—F. ROBERT DE LAMENNAIS

”Jadilah sempurna, seperti Bapamu yang di surga sempurna,” kata Kristus. Ini 

tidak berarti Kristus minta orang menjadi sebaik Tuhan; hanya bahwa semua 

orang harus berjuang mencapai kesempurnaan.

Kesempurnaan murni hanya bisa ditemukan dalam Tuhan; kehidupan sese-

orang adalah menjadi makin dekat dengan Tuhan. Dan saat seseorang tahu 

bahwa baik itu baik serta jahat itu jahat, ia pun makin dekat dengan kebaik-

an, dan menjauh dari kejahatan.

—KONFUSIUS

Tak ada yang lebih berbahaya bagimu daripada memperbaiki sisi materi, he-

wani dalam kehidupanmu. Tak ada yang lebih berfaedah, baik bagimu mau-

pun orang lain, dari kegiatan yang diarahkan untuk perbaikan jiwa.
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Kenapa orang begitu suka menyalahkan orang lain? Orang yang menimpakan 

kesalahan pada orang lain cepat berpikir bahwa ia tidak akan melakukan hal 

sama. Itu sama seperti orang yang suka mendengarkan gosip tentang kesa-

lahan tetangga.

Saat dua orang bertikai, keduanya harus disalahkan. Karenanya, pertikaian 

hanya akan berhenti bila setidaknya satu orang paham bahwa ia bersalah.

”Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan peng

hakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukur

an yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.”

—MATIUS 7:1-2

Berhentilah menyalahkan orang lain maka kau akan merasakan apa yang di-

rasakan seorang pecandu alkohol saat berhenti minum, atau seorang perokok 

saat berhenti merokok. Kau akan merasa membawa kelegaan pada jiwamu.
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Kejahatan materi yang disebabkan oleh perang sangatlah besar, tapi kecil 

bila dibandingkan dengan penyelewengan atau pemahaman akan baik dan 

buruk yang terjadi selama perang, serta yang ditanamkan di jiwa orang yang 

tidak berpikir.

Seorang anak bertemu dengan anak lain sambil tersenyum, menunjukkan sikap 

bersahabat dan gembira. Perilaku sama hidup dalam orang yang tulus. Namun 

kerap kali, orang dari suatu bangsa sudah membenci orang dari bangsa lain, serta 

siap membuatnya sengsara bahkan mati, bahkan sebelum bertemu dengannya. 

Mereka yang menciptakan perasaan ini di bangsabangsa melakukan kejahatan 

serius!

Senjata paling ampuh yang dikenal orang adalah senjata berkat. Oleh kare-

nanya, orang pintar mengandalkannya. Ia memenangkan perdamaian, bukan 

peperangan.

—LAO-TZU

Perang menciptakan keadaan saat kekuatan dan kejayaan pada akhirnya ter-

lalu sering diperoleh oleh orang yang kejam dan tak layak.
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Makin tinggi pendapat seseorang akan dirinya, makin tidak stabil posisinya; 

makin rendah ia memandang dirinya, makin kokoh dia berdiri.

Supaya kuat, kau harus seperti air: kalau tidak ada halangan, ia mengalir; ka-

lau ada halangan, ia berhenti; kalau bendungan jebol, ia mengalir makin jauh; 

kalau wadahnya kotak, ia memiliki bentuk kotak; kalau wadahnya bundar, 

ia memiliki bentuk bundar. Karena sangat lembut dan fleksibel, air adalah 

benda terpenting dan terkuat.

—LAO-TZU

Semakin orang menganalisis diri batinnya, semakin tak berarti ia bagi dirinya 

sendiri. Inilah pelajaran pertama kebijaksanaan. Mari bersikap rendah hati 

maka kita pun akan menjadi bijak. Mari mengenali kelemahan kita maka hal 

itu akan memberi kita kekuatan.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Air tidak tinggal di puncak gunung, tapi mengalir ke jurang. Dengan cara 

yang sama, nilai moral sejati tidak tinggal dalam diri orang yang ingin men-

jadi lebih tinggi dibanding orang lain; nilai moral hanya tinggal dalam diri 

orang yang rendah hati.

—Mengutip TALMUD

Cobalah caritahu potensimu. Setelah mengetahuinya, jangan takut untuk menye

pelekannya. Waspadalah, jangan membesarbesarkannya.
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Kehidupan seseorang hanya baik bila ia memenuhi ekspektasi akan keinginan 

Tuhan.

Kejahatan, dalam bentuk penderitaan dan kematian, terlihat di mana-mana 

bagi orang yang menerima keberadaan hewani dan materi dirinya sebagai 

hukum utama kehidupannya. Hanya ketika seseorang merendahkan diri 

sampai ke keadaan hewanlah penderitaan dan kematian membuatnya takut. 

Satu-satunya jalan terbuka baginya untuk kabur dari rasa takut itu adalah 

jalan pemenuhan aturan Tuhan, aturan yang diwujudkan dalam cinta. Tidak 

ada kematian dan tidak ada penderitaan bagi orang yang hidup menurut 

hukum Allah.

Jadilah seperti adanya dirimu, seperti apa kau harus menjadi; sisanya adalah 

urusan Tuhan.

—HENRI AMIEL

Pemenuhan kewajiban kita dan rasa puas akan kesenangan pribadi kita 

adalah dua hal berbeda. Kewajiban punya aturan sendiri, dan bahkan kalau 

kita berusaha mencampurkan kewajiban dengan kesenangan, keduanya akan 

memisahkan diri.

—Mengutip IMMANUEL KANT

Kita tahu hukum Tuhan, baik seperti yang disampaikan kepada kita oleh 

berbagai agama berbeda dunia maupun sebagai kesadaran kita sendiri, saat 

tidak dikaburkan oleh nafsu serta prasangka, dan kita bisa dengan mudah 

memahami penerapan hukum ini pada kehidupan kita, karena semua kebaik-

an bertunas dari kebutuhan ini.
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Semua orang tahu pasti bahwa kematian menanti kita pada jangka panjang; 

tapi kita menjalani kehidupan seakan tak ada yang namanya kematian.

Kalau saja Tuhan ada di antara kita, dan keabadian itu ada, segala sesuatu 

akan berbeda. Kita bisa membedakan kebaikan dari kejahatan, terang dari 

gelap, dan keputusasaan pun lenyap.

—ERASMUS

Salah satu pertanyaan kunci yang kita hadapi adalah apakah kehidupan kita 

berakhir setelah kematian. Entah kita percaya pada keabadian atau tidak 

akan menentukan tindakan kita. Oleh karenanya, sangat penting untuk me-

nentukan apa yang tak abadi dalam diri kita, dan apa yang abadi, sehingga 

kita bisa merayakan segala sesuatu yang abadi. Kebanyakan orang melakukan 

hal yang tepat kebalikannya.

—Mengutip BLAISE PASCAL

Makin dalam kau memahami kehidupan, makin sedikit kau berduka atas kehan

curan yang disebabkan oleh kematian.

Apa pun nama yang kauberikan pada asal mula manusia—kualitas spiritual 

manusia yang memahami, merasakan, serta ada—sifatnya suci, Ilahi, dan 

karenanya harus abadi.

—MARCUS TULLIUS CICERO
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Agama adalah falsafah yang bisa dipahami oleh siapa pun.

Orang hanya bisa menyenangkan Tuhan dengan tindakan yang sesuai dengan 

keinginan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau orang yang di permukaan terlihat 

setia tapi ternyata tidak baik, jelas, serta rendah hati dalam kehidupannya, ia 

menunjukkan dusta besar, ia melayani Tuhan secara palsu.

—Mengutip IMMANUEL KANT

Agama adalah kebijaksanaan sederhana yang diarahkan ke hati dan dipahami 

oleh akal.

Agama bisa mencerahkan perenungan filsafati; perenungan filsafati bisa mem-

perkokoh agama. Oleh karenanya, cobalah mengomunikasikan keduanya 

dengan orang yang sungguh religius dan orang yang sungguh filsafati, yang 

sudah mati ataupun masih hidup.
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Roh kudus tinggal dalam dirimu.

Yesus menjawab, kata-Nya: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika se-

orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.”

—YOHANES 3:3

Hanya kecerdasan orang baik yang bisa mengalami pencerahan. Orang hanya 

bisa baik saat memiliki kecerdasan yang tercerahkan. Yang satu menolong 

yang lain.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Seorang saudagar menikahi seorang putri, dan membangun istana baginya, 

membelikan gaun mewah baginya, serta membelikan ratusan pelayan untuk 

membuatnya bahagia. Namun, putri itu bosan. Ia kehilangan sesuatu, dan 

terus-menerus memikirkan akar kerajaannya. Begitulah adanya dengan jiwa 

manusia: kau hanya bisa mengelilinginya dengan kenikmatan dunia, tapi ia 

akan tetap merindukan rumahnya, awal mula yang dipanggilnya Tuhan, tem-

pat ia berasal.

—Mengutip TALMUD

Bahkan kalau orang tidak tahu apa itu kebaikan sejati, mereka tetap memi-

likinya di dalam diri mereka.

—KONFUSIUS

Tuhan tinggal dalam setiap dari kita. Saat seseorang mengingatnya, pikiran itu 

bisa menyelamatkannya dari kejahatan dan membantunya melakukan kebaik

an.
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Ada kesederhanaan dalam alam, dan ada kesederhanaan dalam kebijaksanaan. 

Keduanya memunculkan cinta dan rasa hormat.

Kebenaran terbesar adalah yang paling sederhana.

Saat orang bicara dengan cara yang sangat mendetail serta canggih, ia entah 

mau mengatakan kebohongan atau mengagumi diri sendiri. Jangan percaya 

pada orang seperti itu. Ucapan yang baik selalu jelas, cerdas, dan dimengerti 

semua orang.

Kesederhanaan adalah konsekuensi dari emosi yang elegan.

—JEAN D’ALEMBERT

Kata-kata bisa menyatukan orang. Oleh karenanya, berusahalah bicara de-

ngan sangat jelas, dan hanya katakan kebenaran, karena tak ada yang lebih 

bisa menyatukan orang selain kebenaran serta kesederhanaan.
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Makin muda dan primitif seseorang, makin ia percaya bahwa kehidupan itu 

bersifat materi dan hanya ada di dalam raga. Makin tua dan bijaksana sese-

orang, makin ia memahami bahwa semua kehidupan berasal dari jiwa.

Lihatlah langit, dan bumi, dan pikirkan bahwa segala sesuatu berlalu. Semua 

gunung dan sungai yang kau lihat, serta segala bentuk kehidupan, dan segala 

ciptaan alam, semua berlalu. Maka kau akan menyadari kebenaran; kau akan 

melihat apa yang tersisa, apa yang tidak berlalu.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Ingatlah bahwa kau tidak bisa mati; hanya ragamu yang bisa mati. Yang 

hidup bukanlah ragamu, tapi roh yang tinggal di dalam ragamu. Kekuatan 

tak terlihat mengarahkan ragamu, seperti halnya kekuatan tak terlihat meng-

arahkan dunia.

—Mengutip MARCUS TULLIUS CICERO

Orang bisa memahami tujuan sejatinya dalam kehidupan hanya setelah ia bisa 

membebaskan diri dari dunia materi, dunia indriawi.
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Semua orang di dunia punya hak yang setara untuk mendapatkan hak isti-

mewa di dunia ini.

Kesetaraan tidak bisa dicapai, karena sejumlah orang hanya berpikir dengan 

ukuran yang telah ditetapkan. Kesetaraan hanya bisa dicapai dengan cinta 

akan Tuhan serta sesama, dan cinta ini bisa dicapai, bukan dengan ukuran 

yang telah ditetapkan, tapi semata sebagai akibat dari pemelajaran spiritual.

Mereka bilang kesetaraan tidaklah mungkin karena sejumlah orang akan selalu 

lebih kuat atau cerdas dibandingkan yang lain. Namun, tepat karena itulah, ujar 

Lichtenberg, tepat karena sejumlah orang lebih kuat dan cerdas dibandingkan 

yang lainlah, prinsip kesetaraan diperlukan. Keuntungan yang dimiliki orang 

kaya dibanding orang miskin tidak menunjukkan ketidaksetaraan dalam tenaga 

dan kecerdasan, tapi ketidaksetaraan dalam hak yang telah ditetapkan.

Kristus mengungkap kepada kemanusiaan segala sesuatu yang sudah dike-

tahui dengan baik: bahwa orang setara karena jiwa yang sama berdiam di 

dalam diri mereka.... Belajarlah dari anak kecil, bersikaplah seperti anak 

kecil, dan perlakukanlah orang lain atas dasar kesetaraan, dengan cinta serta 

kelembutan.
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Kepribadian adalah topeng yang menyamarkan keberadaan Ilahi yang berdiam 

dalam diri semua orang. Semakin keras seseorang menolak kepribadian, se-

makin besar keberadaan Ilahi ini terwujud.

Cintailah hanya Tuhanmu, dan bencilah hanya dirimu.

—BLAISE PASCAL

Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk me-

nerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaKu, melain-

kan Aku memberikannya menurut kehendak-Nya sendiri. Aku berkuasa 

memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang 

Kuterima dari Bapa-Ku.

—YOHANES 10:17-18

Hanya orang yang menyangkal kepribadiannya yang bisa memahami ajaran 

agama.

—TALMUD

Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa-

nya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia 

akan menyelamatkannya.

—MARKUS 8:35

Mereka yang tidak melihat makna kehidupan dalam hal-hal yang bersifat 

sementara, dalam nama dan raga mereka, adalah orang-orang mengetahui 

kebenaran kehidupan.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

anya saat kita melupakan diri, saat kita keluar dari pikiran mengenai diri 

sendiri, kita bisa berkomunikasi efektif dengan orang lain, mendengarkan mere

ka, dan memengaruhi mereka.
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 �0 Leo ToLSToy

Tidak melakukan pekerjaan adalah dosa, bahkan kalau kau tidak perlu melaku

kannya setiap hari sebagai mata pencaharian.

Salah satu kesenangan terbaik dan termurni adalah beristirahat setelah be-

kerja.

—IMMANUEL KANT

Bekerjalah sepanjang waktu. Jangan menganggap pekerjaan sebagai bencana 

bagimu, dan jangan mencari pujian atau imbalan atas pekerjaanmu.

—MARCUS AURELIUS

Anugerah paling luar biasa yang bisa dihancurkan adalah kemalasan.

—MICHEL DE MONTAIGNE

Tak ada yang bisa membuat orang merasa lebih agung daripada pekerjaan. 

Tanpa bekerja, orang tidak bisa memiliki harga diri sebagai manusia. Karena 

itulah orang malas sangat peduli dengan arti penting mereka yang bersifat 

tampilan luar; mereka tahu bahwa tanpanya, orang lain akan meremehkan 

mereka.

 

Saat kita menerima kebenaran dan menyesali dosa kita, kita mengerti bahwa 

tak ada orang yang punya hak khusus, keunggulan, atau hak istimewa di ke-

hidupan. Tak ada akhir atau batasan bagi kewajiban serta tugas kita. Dan ke-

wajiban utama serta terutama bagi kita adalah bertarung dengan alam demi 

kehidupan kita serta kehidupan orang lain.
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Kemanusiaan berjalan tanpa berhenti. Pergerakan maju ini juga penting bagi 

dirimu sebagai individu. Kalau ingin melayani Tuhan, kau harus menjadi pe-

kerja bagi kemajuan spiritual kemanusiaan.

Cara hidup orang mana pun bergantung pada imannya. Iman, seiring waktu, 

menjadi makin sederhana, jelas, dan mendekati kebenaran sejati; seiring de-

ngan penyederhanaan serta penjelasan iman, orang jadi makin bersatu.

Kalau kau menganggap akan ada jaminan untuk berhenti di jalan pemahaman 

lebih lanjut, kau sangat jauh dari kebenaran. Kehidupan yang kita terima di-

berikan kepada kita bukan supaya kita hanya mengaguminya, tapi supaya 

kita selalu mencari kebenaran yang tersembunyi dari diri kita.

—Mengutip JOHN MILTON

Kemanusiaan membuat kemajuan saat imannya maju. Dan kalau ada kema-

juan dalam agama, hal itu bukan dalam penemuan sesuatu yang baru, tapi 

pemurnian kebenaran yang telah terungkap serta dijelaskan kepada kita.

Kita tidak boleh menggantikan kemajuan religius sejati dengan kemajuan 

jenis lain: teknis, akademis, dan artistik. Pencapaian teknis, akademis, dan 

artistik ini jelas hadir bersamaan dengan kemunduran agama, seperti yang 

terjadi pada masa kita.

Kalau ingin melayani Tuhan, kau harus bekerja di sisi kemajuan agama dalam 

peperangan melawan prasangka, peperangan terhadap pemahaman yang lebih 

baik akan agama yang jelas serta murni.
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Ada masa ketika orang memakan satu sama lain. Mereka tak lagi melakukan-

nya, tapi masih memakan hewan. Akan tiba saat ketika makin banyak orang 

meninggalkan kebiasaan buruk ini.

Sungguh suatu kesalahan kalau meyakini bahwa kita tidak perlu mematuhi mo

ral dalam sikap kita terhadap hewan, bahwa kita tidak punya tanggung jawab 

moral terhadapnya. al ini sungguh tak berperasaan dan kejam.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Pembunuhan dan penyantapan hewan adalah prasangka yang diterima oleh 

orang yang menganggap hewan diberikan kepada manusia oleh Tuhan un-

tuk dimakan, sehingga tak ada salahnya membunuhnya. Ini tidak benar. 

Mungkin tertulis di sejumlah buku bahwa membunuh hewan bukanlah 

dosa, tapi tertulis di hati kita—dengan lebih jelas dibanding buku mana 

pun—bahwa kita harus berbelas kasih terhadap hewan dengan cara yang sa-

ma dibandingkan dengan sesama manusia. Kita semua mengetahuinya, kalau 

kita tidak meredam suara hati kita.
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Semua yang tertulis tentang Tuhan, dan semua yang orang katakan tentang 

Dia, masih jauh dari keseluruhan. Hal-hal tertentu, yang bisa dipahami semua 

orang tentang Tuhan, tak pernah bisa diekspresikan—hal-hal yang penting 

bagi setiap orang, dan hal-hal yang menimbulkan cinta akan Tuhan.

—Mengutip ANGELUS SILESIUS

Seorang intelek yang bisa dipahami bukanlah intelek abadi; makhluk yang 

bisa dinamai bukanlah makhluk yang abadi.

—LAO-TZU

Ada kekuatan yang berdiam dalam segala sesuatu, yang tanpanya tak akan 

ada surga serta dunia. Kekuatan ini tidak bisa dipahami. Orang berusaha 

menjelaskan kualitasnya, memberinya berbagai nama berbeda, seperti ”kecer-

dasan” atau ”cinta”, tapi hal itu sendiri tak bernama. Hal itu sangat jauh dari 

kita, dan paling dekat dengan kita.

—Mengutip LAO-TZU

Tuhan adalah keberadaan tanpa batas yang hanya menerima kebenaran.

—MATTHEW ARNOLD

Mereka yang bertanya di mana Tuhan sudah gila; Tuhan ada di mana-mana, 

di seluruh alam dan jiwa setiap orang. Ada banyak agama berbeda, tapi 

hanya ada satu Tuhan. Kalau orang tidak bisa memahami dirinya sendiri, 

bagaimana ia bisa memahami Tuhan?

—PERIBAHASA INDIA

Kalau matamu menjadi buta karena matahari, kau tidak bisa berkata bahwa 

matahari tidak ada. Dengan cara sama, kau seharusnya tidak berkata bahwa 

Tuhan tidak ada kalau kecerdasanmu tersesat saat berusaha memahaminya.

—Mengutip ANGELUS SILESIUS
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Rancangan kehidupan yang ada tidak berkaitan dengan apa yang dibutuhkan 

oleh nurani dan apa yang ditubuhkan oleh kecerdasan.

Bayangkan segerombol burung merpati di ladang jagung. Bayangkan 99 da-

rinya, alih-alih mematuki jagung yang diperlukannya dan menggunakannya 

sesuai keperluan, malah mulai mengumpulkan sebanyak mungkin jagung 

dalam satu gundukan. Bayangkan burung-burung itu tidak menyisakan 

cukup jagung bagi diri sendiri, tapi menyimpan segundukan besar jagung 

bagi burung yang terburuk dan terjahat di kelompoknya. Bayangkan semua 

burung ini duduk dalam lingkaran dan mengamati seekor merpati ini, yang 

membuang-buang kekayaannya. Lalu bayangkan semua burung ini mengusir 

merpati lemah yang paling lapar di antara semua, yang berani mengambil se-

butir biji jagung dari gundukan tanpa izin, serta menghukumnya.

Kalau bisa membayangkannya, kau bisa memahami perilaku keseharian 

umat manusia.

—WILLIAM PALEY

Aku melihat orang saling berdebat, menyiapkan jebakan berbeda bagi satu 

sama lain, berbohong dan mengkhianati satu sama lain. Aku tidak bisa me-

lihat tanpa meneteskan air mata bahwa landasan Kebaikan dan Kejahatan 

terlupakan, atau pada sejumlah kasus benar-benar tak diketahui.

—THEOGNIS

Manusia adalah ciptaan yang rasional. Kenapa mereka terlihat mampu menggu

nakan kekerasan dengan jauh lebih mudah dibanding akal sehat dalam interaksi 

dengan orang lain?
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Supaya didengar, kebenaran haruslah dikatakan dengan kebaikan. Kebenaran 

hanya baik bila diutarakan dari hati dengan tulus. Kau harus tahu bahwa ke-

tika pesan yang kauungkapkan kepada orang lain tidak dipahami olehnya, 

setidaknya salah satu hal berikut benar: apa yang kaukatakan tidak benar, 

atau kau mengungkapkannya tanpa kebaikan hati.

Satu-satunya cara untuk mengatakan kebenaran adalah menyatakannya de-

ngan kebaikan hati. Hanya perkataan orang yang penuh cinta yang bisa 

didengar.

—HENRY DAVID THOREAU

Mengatakan kebenaran sama seperti menjadi penjahit yang baik, atau menjadi 

petani yang baik, atau menulis dengan indah. Untuk bisa melakukan aktivitas 

apa pun dengan baik diperlukan latihan: tak peduli sekeras apa kau mencoba, 

kau tidak bisa secara alami melakukan apa yang tidak kaulakukan secara ber-

ulang. Untuk terbiasa mengatakan kebenaran, kau harus mengatakan kebe-

naran semata, bahkan dalam hal terkecil.

Kita sangat sering berbohong kepada orang lain sehingga terbiasa dengannya, 

dan kita mulai berbohong dengan diri sendiri.

—FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Kebenaran tidak bisa menjadikan seseorang tidak baik, atau terlalu yakin 

pada diri sendiri; perwujudan pernyataan kebenaran adalah kerendahan hati 

dan kesederhanaan.
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Berdoa adalah menerima dan mengingat hukum zat tanpa batas, Tuhan, dan 

mengukur semua perbuatanmu—pada masa lalu, sekarang, dan masa depan—

berdasarkan hukumNya.

Sebelum mulai berdoa, tanyakan pada dirimu sendiri apakah saat itu kau 

bisa berkonsentrasi; kalau tidak, jangan berdoa sama sekali.

Mereka yang menjadikan doa sebagai kebiasaan berarti tidak berdoa de-

ngan tulus.

—TALMUD

Kalau minta bantuan dari Tuhan, kau akan belajar cara menemukan-Nya 

dalam dirimu sendiri. Ia tidak mengubah kita, tapi kita mengubah diri kita 

dengan mendekat pada-Nya. Semua meminta dari-Nya, seolah-olah Ia bisa 

menolong kita, tapi pada akhirnya kita memberikan segala sesuatunya kepa-

da diri sendiri.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Sejak zaman purba telah diketahui bahwa doa adalah kebutuhan manusia.

Orang menggunakan ritual berbeda selama berdoa, pendekatan khusus 

untuk situasi khusus, di tempat khusus, dalam cara mereka menyampaikan 

pesan kepada Tuhan dan meminta-Nya bermurah hati.

Namun, biarkan hal ini terus terjadi: selama berdoa, lupakan semua 

benda duniawi luar dan sapa bagian Ilahi jiwamu. Gunakan bagian Ilahi ini 

untuk mendapatkan komunikasi dengan apa yang menjadi bagian darinya, 

dan saat merasakan dirimu dekat dengan Tuhan, kau mengantarkan jiwamu 

kepada-Nya, serta menunjukkan kepada-Nya semua niat dan harapanmu. 

Doa tidak terjadi menurut kebutuhan dunia, tapi berdasarkan bagian Ilahi 

dalam jiwamu.
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Setelah perbincangan lama, berhentilah dan cobalah mengingat apa yang 

baru saja kaubicarakan. Jangan terkejut kalau banyak hal—bahkan kadang 

semua yang kaubicarakan—ternyata tak berarti, kosong, dan sepele, serta 

kadang buruk.

Orang bodoh harus tetap diam. Namun, kalau tahu ini, ia tidak akan jadi 

orang bodoh.

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Bicaralah hanya saat perkataanmu lebih baik daripada keheninganmu.

—PERIBAHASA ARAB

Untuk tiap kesempatan saat kau menyesal karena tidak mengatakan sesuatu, 

kau akan menyesali ratusan kali kau tidak tetap diam.

Orang baik tidak pernah terlibat dalam perdebatan, dan mereka yang gemar 

berdebat tidak pernah baik. Kata-kata kebenaran tidak selalu menyenangkan, 

dan kata-kata menyenangkan tidak selalu benar.

—LAO-TZU

Kalau ingin jadi orang pintar, kau harus belajar cara bertanya dengan pintar, 

cara mendengarkan dengan saksama, cara merespons dengan diam, dan cara 

berhenti bicara saat tak ada lagi yang bisa dikatakan.

Banyak hal bodoh diutarakan oleh orang yang motivasi satu-satunya hanyalah 

mengatakan sesuatu yang orisinal.

—VOLTAIRE

Kalau punya waktu untuk berpikir sebelum mulai bicara, pikirkan, Apakah 

kau perlu bicara? Apakah yang harus kukatakan akan membahayakan siapa 

pun? 
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Kedermawanan hanya akan menjadi kedermawanan sejati saat melibatkan pe

ngorbanan.

Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian 

terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api.

—YAKOBUS 5:3

Di dalam uang—dalam uang itu sendiri, dalam cara mendapatkannya, dalam 

kepemilikannya—terdapat sesuatu yang tidak bermoral.

Orang yang benar-benar baik tidak bisa kaya. Orang kaya, tak perlu diperta-

nyakan lagi, bukanlah orang baik.

—PERIBAHASA CHINA

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: ”Aku berkata kepadamu, sesungguh-

nya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 

Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui 

lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.”

—MATIUS 19:23-24
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Seni adalah salah satu sarana untuk menyatukan orang.

Kalau seni yang indah tidak mengungkapkan gagasan moral, gagasan yang 

menyatukan orang, itu bukanlah seni, hanya hiburan. Orang perlu dihibur 

untuk menjauhkan mereka dari kekecewaan dalam kehidupan.

—IMMANUEL KANT

Membayangkan seni bisa mati itu mungkin, tapi tidaklah mungkin memba-

yangkan seni sejati bisa hidup kalau hal itu menjadi budak kekayaan yang 

menertawakan kaum miskin.

Seni adalah salah satu sarana paling ampuh untuk meyakinkan orang akan 

apa pun, baik atau buruk; oleh karenanya, kau harus menggunakannya de-

ngan sangat saksama.

Seorang seniman adalah satu dari dua hal: ia entah pendeta tinggi atau ku-

rang lebih penghibur pintar.

—GIUSEPPE MAZZINI

Meditasi atau diskusi tentang seni adalah pengisi waktu luang yang paling 

tak berguna. Mereka yang benar-benar mengetahui seni tahu bahwa seni bi-

sa bicara dengan bahasanya sendiri, dan bahwa membicarakan seni dengan 

kata-kata tidaklah berguna. Kebanyakan orang yang bicara tentang seni tidak 

memahami atau merasakan seni sejati.
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Untuk bergerak, kau harus tahu mau pergi ke mana, baik dalam konteks 

sehari-hari maupun untuk seluruh kehidupan. Untuk bisa menjalani kehi-

dupan yang baik, kau harus tahu ke mana kehidupan mengarahkanmu.

Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Berharap menggapai kesempurnaan adalah 

milik manusia.

—JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Kehidupan tidak diberikan kepada kita hanya supaya kita bisa hidup seram-

pangan tanpa bekerja. Tidak, kehidupan kita adalah pergulatan dan perja-

lanan. Kebaikan harus bergulat dengan kejahatan, kebenaran harus bergulat 

dengan kesalahan, kebebasan harus bergulat dengan perbudakan, cinta harus 

bergulat dengan kebencian. Kehidupan adalah pergerakan, perjalanan di 

sepanjang jalan kehidupan untuk mencapai pemenuhan gagasan yang mene-

rangi kita, baik dalam akal maupun hati kita, dengan cahaya Ilahi.

—Mengutip GIUSEPPE MAZZINI

Gagasan ideal ada dalam dirimu, dan halangan untuk mencapainya juga ada 

dalam dirimu. Kau sudah memiliki semua materi untuk menciptakan dirimu 

yang ideal.

—THOMAS CARLYLE

Kita harus percaya bahwa kebaikan yang ada dalam diri kita dan dunia ini 

akan terpenuhi. Inilah kondisi utama untuk membuatnya terwujud.
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Rasa takut akan kematian dalam diri manusia adalah pemahaman akan do-

sanya.

Semakin spiritual kehidupan yang seseorang jalani, semakin sedikit ia takut 

akan kematian. Bagi orang yang spiritual, kematian berarti bebasnya jiwa 

dari raga. Orang seperti itu tahu hal-hal yang membuatnya hidup tidak bisa 

dihancurkan.

Hanya mereka yang tidak hiduplah yang tidak takut akan kematian.

Kalau, seperti kata Sokrates, kematian adalah keadaan saat kita hidup selama 

tidur kita yang permanen, kita semua mengetahui keadaan ini, dan tahu bahwa 

tidak ada yang buruk dengannya. Dan kalau kematian adalah peralihan menuju 

kehidupan yang lebih baik, seperti yang banyak orang kira, maka kematian bu

kanlah sesuatu yang buruk, melainkan rahmat.

Kita harus siap menghadapi kematian, karena ia akan datang, cepat atau lam-

bat. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjalani kehidupan yang baik. 

Kalau menjalani kehidupan yang baik, kau tidak usah takut akan kematian.
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Makin dekat orang menyatu dengan keinginan Tuhan, makin teguh orang ini 

dalam tindakannya.

Saat seorang penjelajah memulai perjalanan di jalan yang sepertinya berada 

di bawah ancaman perampok, ia tidak pergi sendiri. Ia menunggu teman, se-

seorang untuk mendampinginya, lalu mengikuti orang itu supaya terlindung 

dari perampok. Orang bijak menjalani kehidupan dengan cara sama. Namun, 

ada begitu banyak masalah di dunia ini. Bagaimana kita bisa menanggung 

semuanya? Teman atau pendamping macam apa yang akan kita temukan 

dalam perjalanan, supaya kita bisa melalui kehidupan tanpa rasa takut? Di 

mana kita harus berpaling? Hanya ada satu jawaban, hanya ada satu teman 

sejati. Yaitu Tuhan.

Kalau kau mengikuti Tuhan ke mana pun, kau akan tetap terhindar dari 

masalah. Mengikuti Tuhan berarti menginginkan apa yang Ia inginkan, dan 

tidak menginginkan apa yang tidak Ia inginkan. Bagaimana mencapainya? 

Kau harus memahami dan mengikuti hukum-Nya.

—Mengutip EPICTETUS

Jangan berharap terlalu banyak, ataupun berpikir bahwa apa yang kauinginkan 

merupakan satu-satunya hal yang perlu dan penting. Kau hanya harus meng-

harapkan hal-hal yang diharapkan Tuhan untukmu.

—HENRI AMIEL

Jalan yang tepat dalam kehidupan sangatlah sempit, tapi sangatlah penting 

untuk menemukannya. Kau bisa memahaminya, sama seperti kita bisa me-

mahaminya, sebagai papan titian dari kayu di atas rawa; kalau tergelincir, 

kau akan tercemplung ke dalam rawa kesalahpahaman dan kejahatan. Orang 

bijak segera kembali ke jalan yang benar, tapi orang lemah terbenam makin 

dalam di rawa, membuat dirinya makin sulit keluar.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ��

Imbalan apa yang seharusnya dibawa oleh perbuatan baik kepadamu? Hanya 

rasa senang yang kauterima karena melakukannya. Dan imbalan lain mengu-

rangi rasa senang ini.

Ia yang melakukan hal baik bagi orang lain memberikan imbalan terbesar 

bagi dirinya sendiri.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Seorang santo berdoa kepada Tuhan sebagai berikut: ”Oh Tuhan, bermurah-

hatilah pada orang jahat seperti halnya kepada orang baik. Orang baik sudah 

merasa baik, karena mereka baik hati.”

—MUSLIH–UD-DIN SAADI

Kalau kau melakukan hal baik dan minta imbalan, kau mengecilkan kekuatan 

perbuatan baikmu.

—Dari BOOK OF DIVINE THOUGHTS

Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa 

yang diperbuat tangan kananmu.

—MATIUS 6:3

Sungguh menyenangkan melakukan perbuatan baik! Dan rasa senang ini ada-

lah yang terkuat kalau tak ada yang tahu bahwa kau melakukannya.
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 �� Leo ToLSToy

Makan berlebihan adalah tindak kejahatan yang sama buruknya seperti ke-

jahatan lain. Kita sering tidak menyadarinya dalam diri orang lain, karena 

kebanyakan dari kita melakukannya.

Ada dosa terhadap orang lain, dan dosa terhadap diri sendiri. Dosa yang kau-

perbuat terhadap orang lain adalah ketika kau tidak menghargai roh Tuhan 

dalam diri mereka; kau berbuat dosa terhadap diri sendiri ketika tidak meng-

hargai roh Tuhan dalam dirimu sendiri. Salah satu dosa terhadap diri sendiri 

adalah kerakusan.

Orang yang makan terlalu banyak tidak bisa melawan kemalasan; dan 

orang malas tidak bisa melawan hasrat seksual. Semua ajaran spiritual ber-

mula dengan pembatasan, dengan kendali atas nafsu makan.

Tuhan memberikan makanan kepada manusia, dan iblis memberikan juru ma

sak.

Sokrates, seorang bijak, berusaha menghindar dari segala hal yang tak perlu. 

Ia berkata makanan harus membantumu dalam berjuang melawan rasa lapar, 

dan bukan dalam membangun cita rasa mewah; ia minta murid-muridnya 

mengikuti aturannya. Ia mengingatkan murid-muridnya tentang Odysseus 

yang bijak, kepada siapa Circe, sang penyihir jahat, tidak bisa mengarahkan 

sihir karena Odysseus tidak makan berlebihan. Namun, anggota kelompok-

nya, teman-temannya, seketika diubah menjadi sekawanan babi saat mereka 

memburu makanan manis yang berlimpah.

Lihatlah mulutmu; melaluinya, saat kau makan berlebihan, penyakit masuk 

ke tubuhmu. Berperilaku baiklah sehingga saat kau menghabiskan makan 

malam, kau hanya ingin makan sedikit lagi.

Makan berlebihan tidak dianggap sebagai dosa oleh banyak orang karena 

tidak menimbulkan bahaya yang bisa disadari. Namun, ada dosa yang meng-

hancurkan harga diri orang, dan makan berlebihan adalah dosa seperti itu. 
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Kalender Kata-Kata Bijak         ��

Sama seperti berusaha mengangkat diri ke udara adalah bodoh, kau seha-

rusnya tidak terlalu banyak memuji diri sendiri. Saat memuji dirimu, kau 

menciptakan efek berlawanan pada orang lain, dan terlihat rendah di mata 

 mereka.

Kalau kau ingin orang lain bicara baik tentang dirimu, jangan bicara baik ten

tang dirimu sendiri.

—BLAISE PASCAL

Orang yang memuji diri sendiri tidak melihat apa pun selain dirinya di se-

kelilingnya. Lebih baik menjadi orang buta daripada hanya melihat diri sen-

diri tanpa melihat orang lain.

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Ia yang selalu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya 

tak akan pernah menemukan kedamaian batin.

Seorang penjilat bicara meninggi tentang orang lain karena memiliki anggapan 

rendah terhadap dirinya dan orang lain.

—JEAN DE LA BRUYÈRE

Kalau ingin menjaga nama baik, jangan memuji diri sendiri dan jangan biar-

kan orang lain memujimu.
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 �� Leo ToLSToy

Cinta kepada Tuhan adalah cinta itu sendiri; cinta untuk kepentingan cinta. 

Cinta seperti ini adalah rahmat tertinggi. Hal itu tidak membiarkan adanya 

kemungkinan terkecil sekalipun untuk memperlakukan makhluk seperti apa 

pun tanpa cinta; kalau ada satu orang saja yang tidak kaucintai, kau kehilang-

an cinta dan rahmat Tuhan.

Mencintai sesama tanpa cinta kepada Tuhan adalah tanaman tanpa akar. Kau 

harus mencintai Tuhan—cinta ini nyata dan kokoh. Cinta ini tak akan jadi 

lemah, hanya makin kuat, dan memberikan kebaikan kepada mereka yang me

milikinya.

Sejumlah orang berkata kau harus takut kepada Tuhan. Tidak benar; kau 

harus mencintai Tuhan. Bagaimana kau bisa mencintai mereka yang kauta-

kuti? Tuhan adalah cinta, dan bagaimana kau bisa takut pada cinta? Tidak, 

kau tidak boleh takut pada Tuhan, tapi mencintai-Nya. Dan kalau kau men-

cintai Tuhan, kau tak akan takut pada-Nya, atau apa pun lainnya di dunia.
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Kerja fisik, latihan fisik bagi ragamu, adalah hal penting dalam kehidupan. 

Orang bisa memaksa orang lain melakukan hal-hal baginya, tapi tidak bisa 

membebaskan dirinya dari kebutuhan akan kerja fisiknya sendiri. Dan kalau 

seseorang tidak melakukan hal yang baik serta perlu, ia akan melakukan hal 

yang tidak perlu serta bodoh.

Kerja, proses kerja itu sendiri, adalah hal terpenting bagi kita, dan imbalannya 

seharusnya menjadi kurang penting; kalau itu yang terjadi, kau menyenangkan 

hati penciptamu, Tuhan. Kalau imbalan memegang arti penting utama ba-

gimu, dan kerja itu sendiri menjadi kurang penting, kau adalah budak imbal-

an serta penciptanya, iblis, bahkan yang terendah di antara semua iblis.

—JOHN RUSKIN

Seorang warga Eropa menyanjung-nyanjung keunggulan kerja mesin kepada 

seorang warga China: ”Penemuan ini membebaskan manusia dari kerja fisik.” 

Namun, orang China itu menjawab, ”Kerja fisik itu bagus. Terbebas dari ker-

ja fisik adalah bencana besar.”

Tiap kerja fisik menjadikan manusia makin agung. Kalau kau tidak mengajari 

anakmu melakukan kerja fisik, kau mengajarinya merampok orang lain.

—Mengutip TALMUD

Tanpa latihan otot, manusia ataupun hewan tak akan bisa hidup.

Supaya latihan ini bisa memberimu kesenangan dan kepuasan, lakukanlah 

kerja fisik. Ini juga cara terbaik untuk melayani orang lain.
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 �� Leo ToLSToy

Doa adalah saat untuk mengingatkan diri sendiri atas sikapmu terhadap se-

suatu yang tak terbatas, Tuhan.

Lewat doa, kau menetapkan sikap terhadap awal mula segala sesuatu; kau 

memperjelas sikap terhadap orang, hubunganmu dengan dan kewajibanmu 

terhadap mereka, serta terhadap Bapa kita semua.

—Mengutip TALMUD

Berdoa pada waktu sama setiap hari memang bagus. Kalau kau tidak bisa 

memusatkan pikiran, lebih baik tidak berdoa karena kau harus selalu berdoa 

dengan hati, bukan semata mengulangi kata-kata dengan lidah.

Berdoa dalam kesendirian memang baik dan perlu, tapi berdoa di tengah kera

maian, saat merasa bersemangat atau terganggu—saat memikirkan jiwamu dan 

Tuhan—juga baik.

Jangan berpikir bisa membuat Tuhan senang dengan doamu. Kau hanya mem-

buat Tuhan senang dengan menyerahkan diri kepada-Nya. Doa hanyalah 

pengingat akan siapa dirimu dan apa tujuan kehidupanmu. 
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Perang dan Kristianitas tidak bisa menyatu.

Perang adalah salah satu hal paling buruk dan mengerikan di dunia.

Perang di dunia bisa dihentikan bukan oleh pihak yang berkuasa, tapi oleh mere

ka yang menderita karenanya. Mereka akan melakukan hal yang paling wajar: 

berhenti mematuhi perintah.

Dunia yang dipersenjatai dan peperangan yang dibiayainya akan hancur 

suatu hari nanti, tapi bukan oleh raja serta penguasa dunia ini. Perang meng-

untungkan bagi mereka. Perang akan berhenti saat orang yang menderita 

karenanya sungguh-sunguh memahami bahwa perang itu jahat.
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 �0 Leo ToLSToy

Sesuatu yang memberikan kehidupan sama dalam diri segala makhluk.

Semua makhluk hidup merasa takut akan sakit dan kematian. Cobalah me-

mahami dirimu dalam semua makhluk hidup; jangan menyiksa dan jangan 

membunuh. Hentikan penderitaan dan kematian. Semua makhluk hidup 

menginginkan apa yang kauinginkan; semua makhluk hidup memuliakan 

kehidupannya.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Semua makhluk hidup punya awal mula Ilahi yang sama, semua ada dalam 

kesatuan. Kita semua anggota tubuh yang hebat.

Alam menciptakan kita saling terkait, dari materi yang sama, untuk tujuan 

yang sama. Karenanya, di suatu tempat dalam diri kita ada cinta bersama 

terhadap satu sama lain.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Hanya ada satu jalan yang benar dalam kehidupan. Cepat atau lambat, kita 

semua akan saling bertemu di jalan ini. Pemahaman akannya terpahat sangat 

jelas di hati kita, bersifat luas serta mudah ditemukan. Di akhir jalan ini 

adalah Tuhan, dan Ia memanggil kita kepada-Nya. Sungguh menyakitkan 

melihat orang melewatkan jalan kehidupan ini dan melangkah di jalan lain, 

jalan kematian.

—Mengutip NIKOLAI GOGOL

apuskan dari dirimu apa pun yang mengganggu rasa keterkaitan istimewa 

antara dirimu dan semua makhluk hidup.
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Makanan itu penting bagi kehidupan seseorang, dan pernikahan itu penting 

bagi kehidupan kemanusiaan. Kalau makan berlebihan adalah kejahatan bagi 

kehidupan seseorang, maka berlebih-lebihan dalam pernikahan dan seksua-

litas menciptakan kejahatan bagi individu dan masyarakat sosial.

Pernikahan adalah kewajiban istimewa antara dua orang dengan jenis kelamin 

berbeda untuk memiliki anak hanya dari satu sama lain. Melanggar kesepakatan 

ini adalah kebohongan, dusta, dan kejahatan.

Sungguh suatu hal yang bagus kalau dua jiwa menyatu untuk saling mendu-

kung dalam kerja, kesuksesan dan kemalangan, sampai menit terakhir men-

jelang perpisahan terakhir.

—GEORGE ELLIOT

Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. 

Mereka bertanya: ”Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya de-

ngan alasan apa saja?” Jawab Yesus: ”Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang 

menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perem-

puan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu-

nya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang 

telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

—MATIUS 19:3-6

Penyatuan laki-laki dan perempuan untuk keberlanjutan umat manusia 

adalah perbuatan yang penting serta hebat bagi setiap individu, juga umat 

manusia. Kau tidak bisa melakukannya sesukamu, atau sesuai keinginanmu. 

Kau harus melakukannya dengan cara yang dipikirkan serta ditetapkan oleh 

orang bijak dan kudus yang hidup sebelum kita.
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 �� Leo ToLSToy

Perbuatan seseorang menjadi kehidupannya, karena takdirnya. Itulah hukum 

kehidupan.

Orang Persia punya cerita seperti ini: Setelah kematian, jiwa terbang ke 

langit, dan bertemu dengan seorang perempuan menyebalkan, hantu kotor 

serta menakutkan, dengan luka membusuk yang mengeluarkan nanah, yang 

akan pergi ke arah berlawanan. ”Apa yang kaulakukan di sini?” tanya sang jiwa. 

”Siapa engkau?” Perempuan mengerikan itu menjawab, ”Aku perbuatanmu.”

Penting untuk tak hanya membicarakan kehidupan yang baik, tapi melakukan 

hal yang baik.

—Mengutip TALMUD

Jangan pernah menunda perbuatan baik yang bisa kaulakukan sekarang, ka-

rena kematian tidak memilih apakah kau sudah atau belum melakukan hal 

yang seharusnya kaulakukan. Kematian tidak menunggu siapa pun atau apa 

pun. Kematian tidak punya musuh ataupun teman.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Saat muncul di dunia ini, kau menangis, dan semua orang di sekelilingmu 

bersukacita. Kau harus menjalani kehidupan sedemikian rupa sehingga saat 

meninggalkan dunia ini, kau akan bersukacita sementara orang-orang di se-

kelilingmu menangis.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Perbuatan masa lalumu menjadi beban berat bagi arah kehidupanmu pada 

masa depan; tapi terkadang, kau bisa mengubah arah ini lewat upaya yang 

dilakukan oleh jiwamu.

12 Maret

pustaka-indo.blogspot.com

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com
http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender Kata-Kata Bijak         ��

Kondisi kebijaksanaan adalah kemurnian; konsekuensi kebijaksanaan adalah 

kedamaian jiwa.

Orang yang mengikuti keinginannya mengubah sikapnya seiring waktu. Segera 

saja ia menjadi tidak puas lagi dengan segala sesuatu yang ia lakukan.

Orang-orang yang tak punya apa pun yang bisa hilang sangatlah kaya.

—PERIBAHASA CHINA

Orang bijak tak pernah menganggap dirinya bijak. Dan orang tak pernah 

menganggap dirinya bijak saat memandang citra Tuhan di hadapannya.

Kebijaksanaan itu tak terbatas, dan makin dekat kau mencapainya, makin pen

ting hal itu bagi kehidupanmu.

Orang selalu bisa memperbaiki diri.
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Cinta menyatukan orang. Kecerdasan semesta, yang sama bagi semua orang, 

mendukung penyatuan ini.

Lihatlah ke sekelilingmu. Apa yang orang-orang di dunia pikirkan menge-

nainya? Mereka memikirkan segala sesuatu kecuali yang penting. Mereka 

memikirkan dansa, musik, dan bernyanyi; mereka memikirkan rumah, keka-

yaan, dan kekuasan; mereka iri dengan kekayaan orang kaya dan raja; tapi 

mereka sama sekali tidak memikirkan apa arti menjadi manusia.

—Mengutip BLAISE PASCAL

Segala sesuatu di dunia adalah perwujudan kecerdasan Ilahi.

Semua yang kita ketahui, kita ketahui lewat kecerdasan. Mereka yang tidak 

percaya, orang yang berkata bahwa kau seharusnya tidak mengikuti akalmu, 

mengingatkanku akan mereka yang menyarankan kau memadamkan lentera 

yang menunjukkanmu jalan menembus kegelapan.
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Penuhilah dirimu dengan cinta akan orang lain, termasuk mereka yang tidak 

senang atau ramah kepadamu. Cobaan sejati atas cinta seseorang adalah men-

cintai musuh.

Kalau kau mencintai musuhmu, kau tidak akan punya musuh.

Yang paling sempurna di antara manusia adalah ia yang mencintai tetangganya 

tanpa memikirkan apakah orang itu baik atau buruk.

—MUHAMMAD

Bersikap rendah hatilah dan lawanlah nafsu. Bahkan pedang tipis tak dapat 

membelah sutra halus. Dengan menggunakan kata-kata lembut dan kebaikan, 

kau bisa memimpin gajah dengan sehelai rambut.

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Tiap kali kau dilecehkan oleh orang dan merasa sangat marah kepadanya, 

ingatlah bahwa semua orang adalah anak Tuhan. Walapun orang ini tidak me-

nyenangkan bagimu, kau tidak boleh berhenti mencintainya sebagai saudara, 

karena, seperti halnya dirimu, ia adalah anak Tuhan.
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Ilmu pengetahuan modern tidak bisa mempelajari segala sesuatu; tanpa 

didukung oleh agama, ilmu pengetahuan tak tahu apa yang harus dipelajari-

nya.

Kebijaksanaan sejati bukanlah pengetahuan akan segala sesuatu, melainkan pe-

ngetahuan akan hal-hal dalam kehidupan yang perlu, kurang perlu, dan sama 

sekali tidak perlu diketahui. Di antara pengetahuan yang paling diperlukan 

adalah pengetahuan untuk hidup dengan baik, yaitu cara menghasilkan ke-

jahatan yang paling tidak mungkin terjadi dan cara menghasilkan kebaikan 

terbesar dalam kehidupan seseorang. Saat ini, orang mempelajari ilmu yang 

tak berguna, tapi lupa mempelajari pengetahuan yang paling penting ini.

Orang yang tahu sedikit suka bicara, dan orang yang tahu banyak tetap 

diam.

Ini dikarenakan orang yang tahu sedikit mengira segala sesuatu yang 

diketahuinya penting, dan ingin memberitahu semua orang. Orang yang ta-

hu banyak juga tahu bahwa ada jauh lebih banyak yang tidak diketahuinya. 

Itulah sebabnya ia hanya bicara ketika perlu dan ketika tidak ditanyai, ia 

tetap diam.

—Mengutip JEAN JACQUES ROUSSEAU

Kalau semua pengetahuan itu bagus maka pencarian akan semua jenis pe

ngetahuan itu bagus. Namun, banyak meditasi keliru disamarkan sebagai pe

ngetahuan yang bagus dan berguna; oleh karenanya, tegaslah dalam memilah 

pengetahuan yang ingin kaudapatkan.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ��

Kita bisa memperbaiki dunia ini hanya dengan membagikan iman sejati di 

antara warga dunia.

Masyarakat tidak bisa hidup tanpa iman dan tujuan yang menyatu. Semua ak

tivitas masyarakat tidak bisa benarbenar memperbaiki kehidupan sosial kalau 

tidak didasarkan pada landasan yang ditetapkan oleh agama.

—GIUSEPPE MAZZINI

Para rasul hidup bersatu, dalam cara yang memungkinkan mereka berbagi 

satu hati dan jiwa. Kalau tidak begitu, tak seorang pun saat ini yang tahu ten-

tang Kristianitas. Saat sejumlah orang pagan tidak menerima Kristianitas, 

itu karena mereka tidak melihat penyatuan utuh dan cinta di antara umat 

Kristen. Kita orang Kristen-lah yang perlu disalahkan saat orang lain tidak 

menerima iman Kristiani.

—Mengutip YOHANES KRISOSTOMOS

Kristianitas dalam bentuk tertulus dan termurninya bekerja seperti dinamit: 

meledakkan gunung tua dan menguak cakrawala baru tanpa batas.

Kalau kau melihat sejumlah aspek buruk dalam masyarakat, dan kau ingin 

memperbaikinya, hanya ada satu cara untuk melakukannya: kau harus mem-

perbaiki orang. Dan untuk memperbaiki orang, kau hanya perlu mulai de-

ngan satu hal: kau bisa menjadi dirimu sendiri yang lebih baik.
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 �� Leo ToLSToy

Menyalahkan orang lain selalu salah karena tak ada yang tahu apa yang telah 

terjadi dan sedang terjadi di jiwa orang lain.

Kita kerap menghakimi orang lain. Kita menyebut satu orang baik, yang lain 

bodoh, yang ketiga jahat, yang keempat pintar. Namun, seharusnya kita tidak 

melakukannya. Orang terus-menerus berubah; ia mengalir seperti sungai, dan 

pada setiap hari baru ia berubah dari dirinya sebelumnya. Ia tadinya bodoh 

dan menjadi pintar, ia tadinya jahat dan menjadi baik hati; dan selanjutnya. 

Kau tidak bisa menghakimi orang lain. Saat kau menyalahkannya, ia menjadi 

orang yang berbeda.

Kalau kau ingin memperbaiki kegagalan, kau tidak punya waktu untuk disia-

siakan dalam menyalahkan orang lain.

Jangan pernah menyalahkan tetanggamu sebelum kau ada di posisinya.

—TALMUD

Maafkan orang lain karena berbagai alasan, tapi jangan maafkan dirimu un-

tuk alasan apa pun.

—PUBLILIUS SYRUS

Aku mengenal diriku sehingga tidak berharap melakukan kejahatan. Kalau 

aku melakukan kejahatan, itu karena aku tidak bisa menahan diri. Sama hal-

nya dengan orang lain: mereka biasanya melakukan kejahatan karena tidak 

bisa menahan diri dari kejahatan. Oleh karenanya, kenapa aku berpikiran 

buruk terhadap orang lain? Kenapa aku harus menyalahkan mereka?
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Penciptaan dunia akan menjadi sangat buruk kalau orang kaya diberi hak 

untuk memberikan pekerjaan kepada orang miskin, dan menganggap diri 

mereka adalah penyantun orang miskin.

Batu jatuh di kuali—derita bagi kuali; kuali jatuh di batu—derita bagi kuali; 

pada semua kejadian, efeknya buruk bagi kuali.

—TALMUD

Kesenangan orang kaya kerap diterima dengan air mata orang miskin.

Kekayaan diciptakan dengan pemusatan kerja manusia; biasanya satu orang 

melakukan pekerjaan, dan yang lain memusatkannya. Ini disebut ”pembagian 

kerja” oleh orang bijak zaman sekarang.

Ada yang salah dengan penciptaan dunia ini, karena orang kaya menganggap 

diri mereka penyantun orang miskin, padahal sebenarnya orang kaya diberi 

makan dan pakaian oleh kerja orang miskin serta hidup dalam kemewahan 

yang diciptakan oleh orang miskin.  
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 �0 Leo ToLSToy

Mereka yang hidup sesuai keinginan Tuhan tidak akan sensitif dengan peng-

hakiman dari orang lain.

Kau harus berpikir dengan cara sedemikian rupa sehingga semua orang bisa 

melihat ke dalam jiwamu dan melihat apa yang terungkap di situ.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Hiduplah dalam keterbukaan.

—AUGUSTE COMTE

Tidaklah baik menyembunyikan perbuatan buruk, tapi bahkan lebih buruk 

memamerkannya secara terang-terangan dan merasa bangga akannya.

Merasa malu dengan ditemani orang lain itu baik, tapi bahkan lebih baik 

lagi mengalami rasa malu saat sedang sendiri.

Jangan menyembunyikan apa pun dari orang lain saat mereka menanyakannya 

padamu, tapi jangan membualkan hal buruk kalau tidak ditanya tentangnya.

Kau bisa menyembunyikan sejumlah hal dari orang lain, tapi kau tidak bisa 

menyembunyikan apa pun dari Tuhan.

Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan 

tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan.

—LUKAS 8:17

Jalani kehidupanmu dengan cara yang tidak menyembunyikan atau berharap 

memamerkan kehidupanmu kepada orang lain.
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Kita tahu bahwa kehidupan hanya ada di sini, di dunia ini; oleh karenanya, 

kalau kehidupan kita tak punya makna, hal itu seharusnya terjadi di dunia 

ini.

Jangan mengharapkan kematian hanya karena kehidupan ini sulit. Semua 

beban di pundakmu akan membantumu memenuhi takdirmu. Satu-satunya 

cara untuk terbebas dari bebanmu adalah mengisi hidupmu dengan cara 

yang memenuhi takdirmu.

—RALPH WALDO EMERSON

Kehidupan sejati hanya ditemukan saat ini. Kalau orang memberitahumu bah-

wa kau harus menjalani kehidupan dengan mempersiapkan diri menghadapi 

masa depan, jangan percaya itu. Kita hidup di dunia ini, dan kita hanya 

mengetahui kehidupan ini; karenanya, semua upaya kita harus diarahkan ke 

peningkatan kehidupan ini. Bukan kehidupanmu secara umum, tapi setiap 

jam dalam kehidupan harus dijalani dengan cara terbaik yang kauketahui.

Kehidupan itu bukanlah penderitaan ataupun kesenangan, tapi urusan yang 

harus kita lakukan dan harus kita selesaikan dengan jujur, sampai akhir ke-

hidupan.

—ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Dunia ini, hanya dunia ini, adalah tempat karya kita, dan semua kekuatan kita, 

semua upaya kita, harus diarahkan terhadap kehidupan ini.
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Kalau kebenaran menjadikan kehidupan lebih mudah, lebih baik menerima 

kebenaran daripada bersembunyi darinya. Kehidupan kita bisa berubah, tapi 

kebenaran tidak bisa diubah; itu akan tetap menjadi kebenaran, dan akan 

terpapar pada kita.

Kita harus menjalani kehidupan seolah semua orang bisa melihat kita, seolah 

sudut paling rahasia dari jiwa kita terbuka untuk dilihat orang lain. Kenapa 

kita harus menyembunyikan apa pun? Kau tidak bisa menyembunyikan 

apa pun dari Tuhan. Semua pemelajaran manusia dan Ilahi bisa dirangkum 

dalam satu kebenaran—bahwa kita semua anggota satu tubuh yang besar. 

Alam menyatukan kita menjadi satu keluarga besar, dan kita harus menjalani 

kehidupan bersama, menolong satu sama lain.

—Mengutip LUCIUS ANNAEUS SENECA

Carilah kebenaran; hal itu selalu menunjukkan apa yang harus kita lakukan, 

apa yang tidak seharusnya kita lakukan, dan apa yang harus berhenti kita laku

kan.
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Bumi, air, dan matahari adalah milik kita semua; ketiganya tidak bisa dijadikan 

objek kekayaan.

Kita semua tamu di dunia ini. Ke mana pun kau pergi di dunia ini, ke utara, 

ke selatan, ke barat, atau ke timur, akan selalu ada orang yang menanti untuk 

berkata, ”Ini milikku. Pergi dari sini!” Saat mengunjungi negara lain di dunia 

dan pulang ke rumahmu, kau akan melihat bahwa tidak ada sepetak tanah 

bebas pun yang bisa menjadi tempat istrimu melahirkan anakmu, tempat 

kau bisa berhenti dan mengolahnya, serta tempat anakmu bisa menyediakan 

tempat istirahat bagi tulang-tulangmu di pengujung kehidupan.

—Mengutip F. ROBERT DE LAMENNAIS

Kalau kau meninggalkan orang di tanah yang merupakan milik orang lain 

dan mengatakan kepadanya bahwa ia benar-benar manusia bebas serta bisa 

bekerja untuk dirinya sendiri, itu seperti kau menjatuhkannya di tengah 

Atlantik dan mengatakan kepadanya bahwa ia bebas untuk pergi ke pantai.

—HENRY GEORGE

Mereka yang memiliki tanah dalam jumlah yang lebih besar daripada yang 

diperlukan untuk memberi makan keluarga mereka bisa dianggap bersalah 

karena menyebabkan kemiskinan banyak orang lain.
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anya orang yang memenuhi hukum Tuhan yang bisa memahami Tuhan. Ma

kin dekat ia memenuhi hukum Tuhan, makin baik ia memahami Tuhan.

Tak ada satu pun orang beriman yang dari waktu ke waktu tidak mengalami 

keraguan akan keberadaan Tuhan. Namun, saat-saat ragu itu tidaklah ber-

bahaya. Sebaliknya, saat-saat itu menuntun kita untuk lebih memahami 

Tuhan.

Mencari Tuhan dengan jiwamu adalah proses yang memiliki sisi dan aspek 

tanpa batas.

Musa berkata kepada Tuhan, ”Di mana aku bisa mencarimu?” Tuhan menja-

wab, ”Kalau kau mencariku, kau sudah menemukanku.”

Mereka bertanya kepada orang bijak, ”Bagaimana kau tahu Tuhan itu 

ada?” Ia menjawab, ”Perlukah mempunyai obor untuk melihat matahari?” Ki-

ta tidak punya cukup kata-kata untuk menjelaskan apa itu Tuhan, tapi kita 

tahu melebihi kata-kata bahwa Ia ada.

—KEBIJAKSANAAN ARAB

Orang Yahudi menganggap menyerukan nama Tuhan dengan nyaring adalah 

dosa. Mereka benar: Tuhan adalah jiwa, dan semua nama bersifat materi, 

bukan spiritual.
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Di sepanjang kehidupan, kita saling membantu: kadang kita membantu orang 

lain, kadang kita dibantu orang lain. Namun, dunia dibentuk sedemikian ru-

pa sehingga biasanya sejumlah orang lebih banyak menolong orang lain, dan 

beberapa lebih banyak menerima pertolongan.

Saat kau mendapatkan sebuah benda, dan menggunakannya, kau harus ingat 

bahwa semua itu adalah hasil kerja manusia. Saat merusak atau menghancur

kannya, kau merusak atau menghancurkan kerja keras, dan bagian dari kehi

dupan ini, dari orang lain.

Pandanglah semua pengetahuanmu sebagai anugerah, sebagai sarana untuk 

membantu orang.

Orang yang kuat dan bijak menggunakan anugerahnya untuk mendukung 

orang lain.

—JOHN RUSKIN

Bantuan harusnya berlaku timbal balik. Terlebih lagi, mereka yang menerima 

bantuan serta pertolongan dari saudara mereka seharusnya membalasnya, 

tidak hanya dengan uang, tapi dengan cinta, hormat, dan ucapan terima 

kasih.
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Perubahan paling penting yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang ada-

lah perubahan iman.

Orang meninggal, tapi kebijaksanaan yang didapatkannya dalam kehidupan 

tidak mati bersamanya. Umat manusia menjaga kebijaksanaan ini dan orang 

menggunakan kebijaksanaan mereka yang hidup sebelumnya. Pendidikan 

umat manusia mengingatkanku akan penciptaan piramida kuno, dalam hal 

semua orang yang hidup meletakkan satu batu di fondasinya.

Kita adalah tamu tetap di dunia ini; setelah mendapat pelajaran, kita dipanggil 

ke tempat berbeda, dan kita pun meninggal. Namun, pelajaran umum umat 

manusia terus berlanjut, sangat lambat tapi tanpa ada gangguan.

—Mengutip GIUSEPPE MAZZINI

Sungguh kesalahan besar mengira bahwa iman itu tak tergoyahkan, bahwa hal 

itu tak akan berubah dari generasi ke generasi. Makin lama umat manusia ada, 

imannya pun makin sederhana dan kuat. Dan makin sederhana serta kuat iman 

kita jadinya, semakin baik kita hidup.

Kalau kau percaya iman itu sama dari waktu ke waktu dan tak bisa ber

ubah, kau mungkin juga percaya bahwa dongeng serta perumpamaan dan cerita 

anakanak yang dikisahkan oleh nenekmu saat kau bayi itu nyata, serta bahwa 

kau harus memercayai semua itu seumur hidupmu.
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Semakin seseorang percaya pada Tuhan, semakin ia kurang takut akan orang 

lain.

Jangan putus asa. Jangan kecewa kalau kau melihat bahwa kau tidak bisa 

mencapai semua hal baik yang ingin kaucapai. Kalau kau gagal, berusahalah 

bangkit; berusahalah mengatasi rintangan yang ada di hadapanmu. Pergilah 

ke inti permasalahan, ke esensi segala hal.

—MARCUS AURELIUS

Mereka yang takut pada manusia tidak takut pada Tuhan; mereka yang takut 

pada Tuhan tidak takut pada manusia.

Ia yang tidak takut akan apa pun, dan siap memberikan kehidupannya untuk 

sebab yang benar, jauh lebih kuat dibandingkan ia yang ditakuti orang lain 

dan menggenggam kehidupan orang lain dalam kekuasaannya.

Carilah orang yang lebih baik di antara mereka yang merasa tak berharga.

Lakukan apa yang menurutmu perlu, dan jangan harapkan imbalan. Ingatlah 

bahwa orang bodoh adalah hakim yang bodoh akan perbuatan baik.

Kau ingin menyelamatkan diri sendiri dari kekuatan orang lain—beri dirimu 

kekuatan Tuhan. Kalau kau melihat dirimu memiliki kekuatan Tuhan, orang 

tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu.
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Kebijaksanaan bisa dicapai lewat kerja batin, lewat dialog hening dengan diri 

sendiri; juga bisa dicapai saat kau berkomunikasi dengan orang lain.

Dengarkan dan simak, tapi jangan bicara terlalu banyak; dan saat diberi per-

tanyaan, jawablah dengan singkat. Jangan malu mengakui bahwa kadang kau 

tidak tahu jawaban apa yang ditanyakan kepadamu. Jangan berdebat hanya 

karena ingin berdebat; dan jangan membual.

—KEBIJAKSAAN SUFI

Kau hanya bisa melihat kekuranganmu lewat mata orang lain.

—PERIBAHASA CHINA

Aku belajar banyak hal dari guruku; aku belajar banyak hal dari temanku; 

dan aku belajar lebih banyak hal dari muridku.

—TALMUD

Kalau melihat orang suci, pikirkanlah: bagaimana supaya aku bisa seperti ia? 

Kalau melihat pemboros, pikirkanlah: tidakkah aku melakukan kejahatan 

sama?

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Cinta sejati bukanlah dalam perkataan melainkan perbuatan, dan hanya cin-

ta sejati yang bisa memberimu kebijaksanaan sejati.

Saat sedang bersama teman, jangan lupakan apa yang kau temukan saat berpi

kir dalam kesendirian; dan saat merenung dalam kesendirian, pikirkan apa yang 

kaudapatkan lewat komunikasi dengan orang lain.
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Kalau kadang kau merasa—terlepas dari semua keinginanmu untuk menak-

lukkan nafsu—nafsu tetap menang atas dirimu, jangan mengira kau tidak bisa 

menaklukkannya sama sekali. Kau hanya membuktikan bahwa kau tidak bisa 

melakukannya sekali ini. Penjaga kuda tidak melepaskan tali kekang saat ia ti-

dak bisa segera menghentikan kudanya, tapi berusaha menariknya lagi, dan 

akhirnya kuda pun berhenti. Maka, kalau kau pernah tidak bisa menahan 

godaan, teruskan pertarunganmu, dan pada akhirnya bukan nafsu melainkan 

dirimulah yang akan menang.

Berusahalah menjadi tuan atas kerakusan, kemalasan, libido tinggi, dan amarah.

Kemenangan atas diri sendiri adalah kemenangan yang lebih besar dan lebih 

baik dibandingkan kemenangan atas ribuan orang dalam pertempuran. Me-

reka yang meraih kemenangan atas orang lain bisa saja dikalahkan pada per-

tarungan mendatang, tapi mereka yang meraih kemenangan atas diri sendiri 

menjadi pemenang selamanya.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Hasrat dalam hati orang itu seperti jaring laba-laba. Pada awalnya itu ada-

lah tamu asing; lalu menjadi tamu rutin; dan akhirnya menjadi tuan atas 

rumah.

—Mengutip TALMUD

Ia yang meraih kemenangan atas diri sendiri memiliki kekuatan sejati.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Pengekangan diri tak bisa dicapai seketika, tapi harus menjadi proses serta 

upaya terus-menerus. Kehidupan orang yang melakukan upaya ini diarahkan 

bukan untuk menenangkan hasratnya, tapi menaklukkannya.

Waktu dan keteguhan hati membantumu dalam upaya ini.
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Kebenaran bukan hanya kesenangan, melainkan sarana dalam konflik yang 

lebih ampuh daripada kekerasan.

Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: ”Tuhan, sampai berapa 

kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sam

pai tujuh kali?” 

Yesus berkata kepadanya: ”Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai 

tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.”

—MATIUS 18:21-22

Kalau ingin menunjukkan sejumlah kebenaran bagi pendengarmu, jangan 

tersinggung, dan jangan mengucapkan perkataan yang tidak baik atau me-

nyakitkan.

—Mengutip EPICTETUS

Kalau kau menyadari seseorang melakukan kesalahan, koreksilah orang ini 

dan kesalahannya secara rendah hati. Kalau ia tidak mendengarkanmu, salah-

kan dirimu sendiri; atau bahkan lebih penting, jangan salahkan siapa pun, 

tapi teruslah bersikap rendah hati.

—MARCUS AURELIUS

Kalau kau berpisah dari seseorang dan ia tidak puas denganmu, atau tidak 

setuju denganmu padahal kau benar, ia tidak bisa disalahkan, tapi mungkin 

kaulah yang perlu disalahkan, karena tidak bersikap cukup baik terhadap 

orang ini.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ��

Menyesal berarti menunjukkan kejahatan dan kelemahan kepada semua 

orang. Penyesalan berarti mengambil tanggung jawab atas semua hal buruk 

yang kaulakukan, memurnikan jiwamu, dan bersiap menerima kebaikan.

Saat orang baik tidak menerima kesalahannya dan berusaha selalu membe-

narkan diri sendiri, ia menjadi orang yang tidak baik.

Apakah kau punya kualitas yang bisa dikritik atau diperbaiki? Cobalah mengakui 

dan menemukannya sendiri.

Tak ada yang menjadikan jiwa orang lebih lembut daripada pemahaman 

akan kesalahannya sendiri, dan tak ada yang bisa menjadikannya lebih keras 

dibandingkan hasrat untuk selalu benar.

—Mengutip TALMUD

Mereka yang menutupi dosa lama dengan perbuatan baik hari ini mengingat-

kanku akan sinar bulan yang menerangi dunia gelap pada malam berawan.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Orang akan selalu memahami dosanya, juga batasannya akan dunia tanpa 

batas ini.
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 �� Leo ToLSToy

Ilmu pengetahuan bisa dibagi menjadi sejumlah disiplin ilmu yang tak ter-

batas, dan jumlah pengetahuan yang bisa dikejar dalam tiap disiplin ilmu 

itu tak terbatas. Oleh karenanya, keping pengetahuan terpenting adalah pe-

ngetahuan tentang apa yang merupakan inti untuk dipelajari dan apa yang 

tidak.

Sejumlah besar pengetahuan saat ini sedang diakumulasikan. Segera saja 

kemampuan kita akan menjadi terlalu lemah, dan kehidupan kita terlalu 

singkat, untuk mempelajari pengetahuan ini. Kita memiliki harta karun pe-

ngetahuan yang luas dan tersedia kapan pun kita membutuhkannya, tapi 

setelah mempelajarinya, kita kerap tidak menggunakannya sama sekali. Lebih 

baik tidak memikul beban ini, pengetahuan yang tidak penting ini, yang tak 

benar-benar kita perlukan.

—IMMANUEL KANT

Terlalu getol membaca, yang dimulai pada usia terlalu belia, memenuhi otak 

dengan materi yang tak tercerna. Memori kita bisa menjadi tuan atas perasaan 

dan takdir kita; dan saat hal itu yang terjadi, diperlukan upaya intelektual 

untuk memperkuat perasaan dengan kepolosan awal, untuk mendapati diri 

berada di tengah-tengah kumpulan pikiran dan sudut pandang asing yang 

berdebu, untuk mulai merasakannya sendiri, dan—saya siap berkata—untuk 

menjalani kehidupan kita sendiri.

—GEORGE LICHTENBERG

Waspadalah akan pengetahuan palsu. Semua kejahatan berasal darinya.

Pengetahuan itu tak terbatas. Oleh karenanya, ada perbedaan sangat kecil 

antara mereka yang tahu banyak dan mereka yang tahu sangat sedikit.
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Satu-satunya kehidupan sejati adalah yang dihidupi secara dekat dengan Tu-

han. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya; kau harus berusaha membuatnya 

terjadi, dan usaha ini akan membuahkan kegembiraan.

Kebiasaan tak pernah bagus, bahkan kebiasaan melakukan perbuatan baik. 

Perbuatan baik, setelah menjadi kebiasaan, tak lagi menjadi tindakan bernilai 

moral tinggi. Kebaikan sejati hanya dicapai lewat usaha.

—IMMANUEL KANT

Saat kau memikul bebanmu, kau harus tahu bahwa memiliki beban itu baik. 

Lakukan yang terbaik dari beban ini dan ambil darinya segala sesuatu yang 

diperlukan bagi kehidupan intelektualmu, seperti perutmu mengambil dari 

makanan segala sesuatu yang diperlukan bagi dagingmu, atau api menyala 

makin besar setelah kau meletakkan kayu padanya.

—MARCUS AURELIUS

Perhatikan apa yang kaulakukan; jangan pernah menganggap sesuatu tak berar

ti bagi perhatianmu.

—KONFUSIUS

Upaya spiritual dan kegembiraan yang datang dari pemahaman kehidupan 

berjalan beriringan seperti latihan fisik dan istirahat. Tanpa upaya fisik, ti-

dak ada kegembiraan dalam istirahat; tanpa upaya spiritual, tak akan ada 

kegembiraan dalam memahami kehidupan.
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 �� Leo ToLSToy

Saat aku meninggal, hanya satu dari dua hal yang bisa terjadi: entah esensi 

yang aku pahami sebagai diri sendiri ini akan berubah menjadi sesuatu yang 

berbeda, atau aku akan berhenti menjadi individu terpisah serta menjadi ba-

gian dari Tuhan. Kedua kemungkinan itu baik.

Kematian adalah kehancuran raga yang dengannya aku memahami dunia da-

lam kehidupan ini. Kehancuran kaca yang kugunakan untuk melihat dunia. 

Dan kita tidak tahu apakah kaca ini akan digantikan dengan yang lain, atau 

apakah esensi yang melihat lewat jendela ini akan menyatu dengan dunia. 

Kita tidak mengetahuinya.

Ada batasan tertentu terhadap jangka waktu yang pas bagi saat apa pun 

di dunia ini. Seperti halnya buah dan sayuran dibatasi oleh musim dalam 

setahun, segala sesuatu harus memiliki awal, masa hidup, dan akhir, serta 

kemudian musnah. Orang bijak bersedia mengikuti aturan ini.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Segala sesuatu yang kuketahui tentang Tuhan membawaku ke kesimpulan 

berikut: semua yang dilakukan-Nya kepada kita adalah hal terbaik yang 

mungkin terjadi.

—Mengutip RALPH WALDO EMERSON

Kau harus menjalani kehidupan sehingga tak lagi takut akan kematian, dan 

pada saat bersamaan tidak berharap mati.
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Kehidupan semestinya dan bisa menjadi kegembiraan tanpa batas.

Kehidupan di dunia bukanlah penderitaan, bukan cobaan, tapi sesuatu yang 

melebihi bayanganmu. Kehidupan haruslah menjadi kegembiraan tanpa ba-

tas, kalau kita mengambil apa adanya dirinya, lewat cara yang diberikan 

kepada kita.

Sikap tak bersahabat seseorang terhadap orang lain menjadikan kehidupan 

tidak bahagia, baik bagi orang itu maupun mereka di sekitarnya. Suasana 

hati bersahabat dan sikap penuh cinta adalah pelumas yang melicinkan roda 

kehidupan, menjadikannya bergerak dengan mudah serta lancar.

Berusahalah menjalani kehidupan dengan merasa bahagia atas takdirmu, men

capai kedamaian batin dengan cinta dan niat baik.

—MARCUS AURELIUS

Rahasia kebahagiaan? Menikmati kesenangan kecil.

—SAMUEL SMILES

Jangan mencari kesenangan di mana-mana, tapi selalu bersiaplah menemu-

kannya.

—JOHN RUSKIN

Orang yang benar-benar bijak selalu riang.

Cara terbaik untuk hidup dengan riang adalah meyakini bahwa kehidupan 

diberikan untuk kesenangan. Saat kesenangan menghilang, carilah kesalah-

anmu.
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 �� Leo ToLSToy

Sulit menghindari pekerjaan kehidupan tanpa berdosa, melakukan kekerasan, 

menjadi bagian dari kekerasan, atau merendahkan dan menyenangkan pelaku 

kekerasan.

Menjadi miskin lebih baik daripada hidup dalam kemewahan dan melayani 

orang kaya. Jangan berdiri di pintu orang kaya untuk minta bantuan kalau 

kau berharap menjalani kehidupan yang baik.

—PERIBAHASA INDIA

Baju yang dipersembahkan kepadamu sebagai hadiah dari raja mungkin in-

dah, tapi bajumu sendiri yang sederhana lebih baik. Makanan berbeda dari 

meja orang kaya mungkin baik, tapi sebongkah roti polos dari mejamu sen-

diri selalu terasa jauh lebih lezat.

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Bagi mereka yang tidak mengolah tanah, tanah berkata: kalau kau tidak 

mengolahku, dengan melakukan kerja fisik menggunakan kedua tanganmu, 

kau akan berdiri di depan pintu orang untuk minta bantuan; kau akan selalu 

ditakdirkan menggunakan sisa-sisa buangan orang kaya.

—ZOROASTER

Kau akan mendapati bahwa orang yang tak ingin bekerja akan memanfaatkan 

orang lain atau dipermalukan oleh mereka.
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Orang melibatkan diri dalam tak terhitung banyaknya aktivitas yang mereka 

anggap penting, tapi melupakan satu aktivitas yang lebih penting dan perlu 

dibandingkan semua aktivitas lain, serta yang menyertakan semua hal lain: 

peningkatan jiwa.

Kebahagiaan terbesar adalah ketika pada akhir tahun kau merasa lebih baik 

daripada pada awal tahun.

—HENRY DAVID THOREAU

”Jadilah sempurna, seperti Bapa-mu di surga adalah sempurna.” Ini berarti 

kau harus berusaha mencari kehadiran Roh Kudus dalam jiwamu.

Untuk memperbaiki diri, untuk maju ke arah tujuan itu, kesempurnaan, yang 

memberikan tuntutan tak kurang dari supaya kita menjadi tak terjangkau, di-

perlukan kesendirian, penyingkiran dari masalah kehidupan sehari-hari. Na-

mun, kesendirian menjadikan perbaikan diri mustahil, kalau bukannya tak 

ada gunanya. Harus ada keseimbangan antara merenung dalam kesendirian 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
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 �� Leo ToLSToy

Membalas kejahatan dengan kebaikan itu lebih mudah, lebih bijaksana, dan 

lebih alami daripada membalas kejahatan dengan kejahatan.

Balaslah kejahatan dengan kebaikan.

—TALMUD

Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menya-

libkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di 

sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya. Yesus berkata: ”Ya 

Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka per-

buat.”

—LUKAS 23:33-34

Kalahkan amarah dengan kerendahan hati, kalahkan kejahatan dengan kebaik

an, kalahkan kerakusan dengan kemurahan hati, dan kalahkan dusta dengan 

kebenaran.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Jika kita memperlakukan tetangga sebagaimana mereka layak diperlakukan, 

kita menjadikan mereka lebih buruk lagi; kita memperlakukan mereka seolah-

olah mereka itu seperti yang kita inginkan, kita memperbaiki mereka.

—JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Mereka yang bersukacita dalam membalas kejahatan dengan kebaikan akan 

selalu berusaha mengalami rasa sukacita ini lagi.
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Orang mengira jika menyebut pembunuhan massal sebagai ”perang”, pembu-

nuhan massal akan berhenti menjadi suatu pembunuhan, suatu kejahatan.

Orang bisa menyangkal Kristus dalam beragam cara: satu orang bisa menghu-

jat dengan kasar, atau mengolok-olok keagungan-Nya. Namun, cara seperti 

itu tidak berbahaya; agama terlalu berharga bagi orang, dan olok-olok ini 

tidak bisa memisahkan orang darinya. Namun, ada cara lain untuk menyang-

kal Kristus: yaitu ketika kau memanggil-Nya penguasamu, dan menyatakan 

diri mengikuti perintah-Nya, tapi kau menekan pikiran bebas apa pun 

dengan mengutip perkataan-Nya, dan menyamarkan semua kebodohan, 

semua kesalahan, dan semua dosa orang atas nama-Nya. Cara kedua ini 

benar-benar berbahaya.

—THEODORE PARKER

Tidaklah benar bahwa perang melawan negara asing bisa dianggap suci. Ti-

daklah benar bahwa dunia menginginkan darah. Bumi menginginkan air murni 

dari langit untuk sungainya, embun murni dari awannya, tapi bukan darah. 

Perang dikutuk oleh Tuhan, juga semua orang yang terlibat di dalamnya.

—ALFRED DE VIGNY

Dan karena terjadi peningkatan situasi tanpa hukum, cinta sebagian besar orang 

akan menjadi dingin.

Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala ke-

jahatanmu, dan yang membuat Ia menyembunyikan diri terhadap kamu, se-

hingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh 

darah dan jarimu oleh kejahatan; mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu 

menyebut-nyebut kecurangan.

—YESAYA 59:2-3

Pembunuhan selalu merupakan kejahatan, tak peduli terhadap siapa, dan 

bagaimana pembenarannya.
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Cinta terhadap kebaikan dan iman terhadap akan keabadian itu tak terpi-

sahkan.

Tak seorang pun bisa berkata bahwa ia tahu apa yang terjadi setelah kehi-

dupan. Keyakinan kita bukan didasarkan pada bukti logis, melainkan bukti 

moral, dan karenanya aku tidak bisa berkata Tuhan ada dan aku abadi, tapi 

aku bisa berkata bahwa Tuhan ada dan bahwa ”diri”-ku tak abadi. Ini berarti 

imanku akan Tuhan begitu terkait erat dengan sifat alamiku bahwa keyakin-

an ini tak bisa dipisahkan dariku.

—IMMANUEL KANT

Hewan mulai lenyap, cadar tersibak dari masa depan, kegelapan menyebar. 

Saat itulah kita merasakan keabadian kita.

—Mengutip SANTO MARTINUS

Kita hidup di dunia layaknya anak kecil yang memasuki ruangan tempat se-

orang pintar sedang berpidato. Anak ini tidak mendengar awal pidato, dan ia 

pergi sebelum bagian akhirnya; serta ada beberapa hal tertentu yang didengar 

tapi tak dipahaminya. Dengan cara sama, pidato hebat Tuhan dimulai 

berabad-abad lalu sebelum kita mulai belajar, dan akan terus berlanjut un-

tuk berabad-abad mendatang setelah kita kembali menjadi debu. Kita hanya 

mendengar sebagian darinya, dan kita tidak memahami sebagian terbesar 

dari yang kita dengar, walaupun demikian, secara agak tersamar, kita mema-

hami sesuatu yang besar, sesuatu yang penting.

Kalau kau benarbenar mencintai kebaikan (Tuhan), kau tak akan ragu dengan 

keabadianmu.
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Roh kudus yang ada dalam diri orang menjadi semakin lama semakin terbe-

baskan. Hal ini mengubah aturan dunia yang ada.

Ilmu pengetahuan sejati menunjukkan cara menerapkan keyakinan agama 

kita ke kehidupan luar kita. Seni menunjukkan cara menerapkannya pada 

perasaan kita.

Semakin jauh suatu tujuan, semakin cepat kita harus berupaya mencapainya.

—GIUSEPPE MAZZINI

Semakin lama aku hidup, semakin banyak hal yang harus kuselesaikan.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Semakin kita memahami sifat Ilahi kita, semakin harus terpenuhilah aturan-

nya dalam tindakan kita.
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 �0� Leo ToLSToy

Segala sesuatu terkait lebih erat dengan dunia spiritual dibandingkan dunia 

materi. Setiap kebohongan membawa kebohongan ganda, setiap kekejaman 

membawa lebih banyak kekejaman.

Kerap kali orang bangga akan kemurnian kesadaran mereka hanya karena 

daya ingatnya terlalu pendek.

—ZANIZAD RAFAEZSKY

Tetes demi tetes, air memenuhi wadahnya; dengan cara sama mereka yang 

ingin menjadi baik pun terpenuhi dengan kebaikan.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Banyak kejahatan kita terjadi semata karena mendapat dukungan dari keja-

hatan lain; oleh karenanya, kalau kita menghancurkan kejahatan utama kita, 

banyak kejahatan lain akan segera menghilang, dengan cara sama seperti 

cabang pohon jatuh saat kau memangkas batangnya.

—BLAISE PASCAL

Perhatikanlah tampilan kejahatan. Ada suara kecil dalam jiwamu yang selalu 

memberitahumu tentang kejahatan yang mendekat. Kau merasa tidak nyaman, 

kau merasa malu. Percayailah suara ini; berhentilah dan cari cara untuk mem

perbaiki diri maka kau akan mengalahkan kejahatan.
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Pada tingkat kesadaran diri tertentu, orang perlu memahami sesuatu yang 

supernatural dalam dirinya.

Tuhan ada karena kita ada. Kau bisa menyebutnya dengan nama apa pun, ta-

pi tak diragukan bahwa kehidupan superior yang menciptakan kita memang 

ada. Dan kau bisa menyebut sumber kehidupan ini Tuhan, atau memberinya 

nama lain apa pun.

—GIUSEPPE MAZZINI

Tuhan hanya ada bagi mereka yang mencarinya. Mulailah mencari: kau akan 

mendapati-Nya dalam dirimu dan mendapati dirimu di dalam-Nya.

Mencari Tuhan itu seperti menebarkan jala di air. Saat kau menarik jala, 

rasanya berat dan penuh air, tapi saat kau menariknya, tak ada apa-apa di da-

lamnya. Saat kau mencari Tuhan dengan kecerdasan dan tindakanmu, Tuhan 

ada dalam dirimu, dan segera setelah kau memutuskan bahwa kau telah mene-

mukan Tuhan, serta berhenti dan menjadi puas, kau pun kehilangan Dia.

—FYODOR STRAKHOV

Mengejutkan bahwa aku tidak bisa melihat kebenaran yang sangat sederhana: 

di balik dan di atas dunia serta kehidupan kita, ada seseorang yang tahu ke-

napa dunia ini ada dan kenapa kita ada di dunia ini. Dan kehidupan kita 

bagai gelembung di air mendidih, yang muncul, terangkat ke permukaan, 

meletus, serta menghilang.

Kesatuan semua makhluk hidup ada di dunia tempat semua orang dan segala 

sesuatu diam-diam mencari Tuhan. Hanya orang ateis yang tak percayalah 

yang mencari keheningan abadi.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Hanya karena seseorang tidak mengenal Tuhan, ia tidak berhak menarik ke-

simpulan bahwa Tuhan tidak ada.

12 April

pustaka-indo.blogspot.com

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com
http://pustaka-indo.blogspot.com


 �0� Leo ToLSToy

Kita memahami awal mula spiritual dan Ilahi dari kehidupan kita dengan 

kecerdasan serta cinta kita.

Orang dikatakan bijak bila melakukan tiga hal: pertama, ia melakukan sen-

diri hal-hal yang ia nasihatkan kepada orang lain untuk dilakukan; kedua, ia 

tidak melakukan apa pun yang melanggar kebenaran; ketiga, ia sabar dengan 

kelemahan mereka yang ada di sekelilingnya.

Pemikiran hebat datang langsung dari hati.

—LUC DE VAUVENARGUES

Selidiki segala sesuatu: hanya percayai segala sesuatu yang ada karena berkait-

an dengan kecerdasan.

Orang pintar tidak bisa jahat. Orang baik selalu pintar. Tingkatkan kebaik-

anmu dengan melatih kecerdasan, dan tingkatkan kecerdasanmu dengan 

melatih kebaikan serta cinta.
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Kita tidak bisa berharap mendapatkan kesempurnaan jenis apa pun dalam 

masyarakat yang dibagi menjadi dua bagian: orang kaya yang mengatur du-

nia dan orang miskin yang mematuhi aturan mereka.

Kita mencapai kesimpulan aneh di dunia ini: kita berkata bahwa kita hidup 

di masyarakat, tapi pada saat bersamaan kita hidup di kehidupan yang sepi.

—THOMAS CARLYLE

Kalau ada jutawan, pasti ada pengemis.

—HENRY GEORGE

Kalau kau punya penghasilan tanpa bekerja keras, berarti seseorang bekerja ke

ras tanpa menerima penghasilan.

—MAIMONIDES

Lebih buruk menjadi tuan yang menindas daripada budak yang patuh. Keka-

yaan berlebihan lebih buruk daripada kemiskinan.
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 �0� Leo ToLSToy

Konsekuensi keyakinan kita tak bisa kita ketahui, karena hal itu membuat 

riak di luar ketakterbatasan di dunia kita yang tak terbatas.

Upaya kita untuk memasuki misteri Tuhan sia-sia saja. Cukuplah mengikuti 

hukum Ilahi.

—TALMUD

Orang kudus hidup dengan kehidupan batinnya; ia menyangkal kehidupan 

luarnya.

—LAO-TZU

Tindakan terpenting kita adalah konsekuensi yang tak akan kita lihat.

Perbuatan besar punya konsekuensi yang sangat jauh.

—JOHN RUSKIN

Kalau kau bisa melihat semua konsekuensi tindakanmu, tindakanmu jadi 

tak berguna.
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Menerima harga diri orang lain adalah aksioma. Hal itu tak ada hubungannya 

dengan menaklukkan, mendukung, atau berderma kepada orang lain.

Detail terkecil bisa memberi manfaat berupa memperkuat karakter. Jangan 

bilang detail kecil itu tidak penting; hanya orang dengan moral tinggi yang 

bisa melihat arti pentingnya.

Sejumlah orang paling religius di Rusia memiliki kebiasaan menarik: mereka 

membungkuk rendah kepada orang yang pertama kali diperkenalkan kepada 

mereka. Mereka bilang mereka melakukannya untuk mengakui jiwa Ilahi 

yang semua orang miliki dalam dirinya. Ini bukan tradisi yang tersebar luas, 

tapi landasannya sangat dalam.

Manusia itu rendah hati. Ia hampir tidak bisa berkata: Aku ada, maka aku 

berpikir.

—Mengutip RALPH WALDO EMERSON

Seseorang harus tahu bahwa ia melakukan tindakan amal sejati bukan di 

hadapan orang lain, tapi di hadapan hukum abadi Tuhan.
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 �0� Leo ToLSToy

Kristianitas adalah pelajaran mengenai awal mula Ilahi dalam diri sese-

orang.

Kristianitas adalah hal yang sangat sederhana: kasihilah orang lain seperti 

kau mengasihi Tuhan. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. 

Hiduplah dalam semangat Tuhan, lakukan hal terbaik, dengan cara terbaik, 

untuk tujuan-tujuan terbaik. Bahkan anak kecil bisa memahami gagasan ini, 

dan bahkan pikiran yang hebat tidak bisa meningkatkannya.

—THEODORE PARKER

Tanpa pemahaman jelas mengenai makna kehidupan seseorang, tanpa iman, se

waktuwaktu orang bisa menyangkal kebaikan dan mulai memuja kejahatan.

Orang tidak bisa memiliki pemahaman menyeluruh akan arti kehidupan. 

Orang hanya bisa mengetahui arahnya.

Inti semua ajaran agama adalah cinta. Hal yang istimewa dalam Kristianitas 

adalah ajaran tentang cinta, pernyataan jelas dan tegas tentang kondisi utama 

cinta; ketakpenolakan akan kejahatan serta kekerasan.

Kalau kau ingin menjadi diam dan kuat, bekerja serta tingkatkanlah iman-

mu.
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Yang penting bukanlah kuantitas pengetahuanmu, melainkan kualitasnya. 

Kau bisa mengetahui banyak hal tanpa mengetahui yang mana yang ter-

penting.

Kebodohan itu sendiri tidak memalukan atau berbahaya. Tak seorang pun bisa 

mengetahui segala sesuatu. Namun, berpurapura tahu sesuatu yang sebenarnya 

tidak kauketahui itu memalukan dan berbahaya.

Ada dua jenis kebodohan, kebodohan alami dan murni yang menjadi bawaan 

manusia sejak lahir, serta kebodohan yang disebut bijaksana. Kau akan me-

lihat bahwa banyak di antara mereka yang menyebut diri cendekiawan tidak 

mengetahui kehidupan nyata, serta meremehkan orang sederhana dan hal-

hal sederhana.

—BLAISE PASCAL

Kebenaran seharusnya sering menaklukkan ribuan rintangan, sampai diteri-

ma.

—GEORGE LICHTENBERG

Cendekiawan yang berpikir tapi tidak mencipta seperti awan yang tidak me-

nurunkan hujan.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Istilah kompleks dan samar diciptakan oleh cendekiawan palsu. Pengetahuan 

yang benar dan nyata tidak memerlukan istilah samar.
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 ��0 Leo ToLSToy

Orang yang tidak memahami manfaat penderitaan tidak menjalani kehidupan 

yang pintar dan sejati.

Umat manusia tidak pernah mencapai kejayaan kecuali melalui penderitaan.

—F. ROBERT DE LAMENNAIS

Tanpa penderitaan, pertumbuhan spiritual tak bisa terjadi. Penderitaan kerap 

menemani kematian, tapi penderitaan juga suatu kondisi kehidupan yang ber-

guna serta bermanfaat. Konon Tuhan mencintai mereka yang mengalami 

penderitaan.

Agama memberi orang pemahaman akan makna keberadaan dan tujuan-

nya.

—ANATOLE FRANCE

Orang yang menjalani kehidupan spiritual tidak bisa tidak melihat bahwa pen

deritaan membawanya mendekat pada Tuhan. Kalau dilihat dalam terang ini, 

penderitaan kehilangan sisi getirnya dan menjadi kebahagiaan besar.
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Bagi orang yang menjalani kehidupan spiritual, penderitaan diri membawa 

kegembiraan besar yang jauh melampaui kesenangan orang yang hidup de-

ngan kepuasan pemenuhan akan nafsu hewaninya.

Ia yang baik melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan kalau seseorang 

menderita saat melakukan perbuatan baik, ia menjadi orang yang lebih baik 

lagi.

—JEAN DE LA BRUYÈRE

Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada-Ku, ia tidak layak 

bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih 

daripada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.

—MATIUS 10:37

Tak ada rahmat lebih besar daripada seseorang yang melakukan karya amal 

demi kepentingan dan kemakmuran orang lain.

—LUCY MALORY

Seperti halnya api memadamkan lilin, perbuatan baik demi kepentingan 

orang lain menghancurkan kehidupan yang egois.

Bintik gelap di cahaya matahari yang menimpa kita adalah bayangan yang di

ciptakan oleh kepribadian kita sendiri. Kita hanya hidup bagi diri sendiri saat 

kita hidup bagi orang lain. Mungkin terasa aneh, tapi cobalah maka kau akan 

melihatnya dengan mata kepala sendiri.
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 ��� Leo ToLSToy

Pada masa mendatang, aturan kehidupan sosial dunia Kristen akan diubah 

dengan digantinya kekerasan serta ketakutan dengan cinta dan berkat.

Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain.

—YOHANES 15:17

Sungguh salah berpikir bahwa ada masa ketika kau bisa dengan aman 

menyapa orang lain tanpa cinta. Kau bisa bekerja dengan benda tanpa cin-

ta—membelah kayu, membakar batu bata, menempa besi—tapi kau tidak 

bisa bekerja dengan orang tanpa cinta. Dengan cara sama kau tidak bisa 

bekerja dengan lebah tanpa bersikap waspada, kau tidak bisa bekerja dengan 

orang tanpa mengingat kemanusiaannya. Itu adalah kualitas yang ada pada 

manusia seperti pada lebah: kalau kau tidak sangat waspada terhadapnya, 

kau membahayakan dirimu dan mereka. Tak bisa terjadi sebaliknya, karena 

cinta timbal balik adalah hukum utama keberadaan kita.

Sampai aku bisa melihat bahwa perintah utama Kristus—kasihilah musuh-

mu—dipenuhi, aku akan terus percaya bahwa banyak orang bukanlah orang 

Kristen sejati, hanya berpura-pura menjadi orang Kristen.

—GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

Kesalahan terburuk yang pernah dibuat di dunia ini adalah pemisahan penge-

tahuan politis dari etika.

—PERCY BYSSHE SHELLEY

Kau harus hidup sehingga dimungkinkan menciptakan kerajaan cinta di dunia. 

Kau harus menjalani kehidupan bukan berdasarkan kekerasan, melainkan cin

ta.
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Pengetahuan terbesar adalah pengetahuan diri. Ia yang memahami dirinya sen

diri akan memahami Tuhan.

Tetapi Yesus berseru kata-Nya: ”Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia bukan 

percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia, yang telah mengutus Aku. Aku 

telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang per-

caya kepada-Ku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang 

mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi 

hakimnya, sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan 

untuk menyelamatkannya. Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima 

perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, 

itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab Aku berkata-

kata bukan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang mengutus Aku, Dialah 

yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus Aku katakan 

dan Aku sampaikan. Dan Aku tahu, bahwa perintah-Nya itu adalah hidup 

yang kekal. Jadi apa yang Aku katakan, Aku menyampaikannya sebagaimana 

yang difirmankan oleh Bapa kepada-Ku.”

—YOHANES 12:44-50

Tanpa pemurnian jiwa, bagaimana kau bisa berkata, aku akan memuliakan 

Tuhan? Terang itu—seperti bintang fajar—yang hidup dalam hati setiap 

orang, terang ini adalah penebusan kita.

—WABANA PURANA, KEBIJAKSANAAN INDIA

Orang bisa mengubah kepribadiannya, diri batinnya, dari ranah penderitaan 

dan beralih ke ranah yang selalu stabil serta gembira, yaitu ranah pemahaman 

esensi spiritual dan Ilahi-nya.
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 ��� Leo ToLSToy

Kebaikan sejati selalu sederhana.

Kesederhanaan itu begitu menarik dan sangat menguntungkan sehingga 

aneh melihat sangat sedikit orang yang menjalani kehidupan yang benar-

benar sederhana.

Jangan mencari kebahagiaan di tempat lain. Berterimakasihlah kepada Tuhan, 

yang menjadikan halhal yang diperlukan sederhana, dan halhal rumit tidak 

diperlukan.

—GREGORY SKOVORODA

Sebagian besar pengeluaran kita dilakukan untuk mendorong upaya kita su-

paya terlihat seperti orang lain.

—RALPH WALDO EMERSON

Setiap hal besar dilakukan dengan cara yang hening, rendah hati, dan seder-

hana; membajak tanah, membangun rumah, memberi makan ternak, bahkan 

berpikir—kau tidak bisa melakukan hal semacam itu kalau ada kilat serta ge-

ledek di sekitarmu. Hal besar dan sejati selalu sederhana serta rendah hati.

Tak ada yang terlihat lebih sederhana dibandingkan mereka yang secara 

palsu berjuang untuk terlihat seperti itu. Kesederhanaan palsu adalah yang 

paling tidak menyenangkan dari semua benda palsu. 
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Dalam setiap pergulatan, keberanian sejati terdapat di dalam mereka yang 

tahu bahwa Tuhan adalah sekutu mereka.

Apa pun yang terjadi, jangan kehilangan iman. Tak ada hal buruk yang bisa 

terjadi kepadamu sebagai manusia.

Semuanya itu yang Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai se-

jahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuat-

kanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.

—YOHANES 16:33

Segala sesuatu tak pasti, berkabut, dan tidak permanen; hanya nilai moral 

tinggi yang jelas, dan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apa pun.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Hanya orang yang tidak mengindahkan kepribadiannyalah yang menjadi 

benar-benar kuat. Segera setelah seseorang menyangkal kepribadiannya, bu-

kan ia, melainkan Tuhan yang bertindak melaluinya.

Pada zaman dahulu kala, seorang kaisar perempuan Roma kehilangan per-

hiasannya yang berharga. Diumumkan ke seluruh penjuru negeri bahwa 

siapa pun yang menemukan batu berharga itu sebelum tiga puluh hari akan 

menerima imbalan besar, tapi siapa pun yang mengembalikan perhiasan 

itu setelah tiga puluh hari akan dihukum mati. Samuel, seorang pendeta 

Yahudi, menemukan batu berharga itu, tapi mengembalikannya setelah tiga 

puluh hari berlalu. ”Apakah kau baru bepergian ke luar negeri?” tanya sang 

kaisar Roma. ”Tidak, hamba di rumah.” ”Mungkin kau tidak tahu apa isi 

pengumuman?” ”Ya, hamba tahu,” sahut Samuel. ”Lalu kenapa kau tidak me-

ngembalikannya sebelum batas akhir tiga puluh hari? Sekarang kau harus di-

hukum mati.” ”Hamba ingin menunjukkan kepada Yang Mulia bahwa hamba 

mengembalikan perhiasan Yang Mulia bukan karena takut pada hukuman 

Yang Mulia, melainkan karena takut pada Tuhan.”
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Orang bisa memahami dirinya sebagai makhluk materi atau spiritual. Saat 

kau memahami dirimu sebagai makhluk spiritual, kau pun bebas.

Apalah ”cinta kepada Tuhan” kalau bukan upaya menambahkan bagian dari 

dirimu ke aliran kreatif energi yang lebih tinggi di dunia ini? Kekuatan 

Ilahi hadir dalam segala sesuatu, tapi perwujudan terbesarnya di dunia ini 

adalah dalam kemanusiaan, dan untuk membuatnya bekerja, orang harus 

memahami serta menerimanya.

Kalau orang tidak percaya bahwa dirinya mampu melakukan hal terbaik di du

nia, ia mulai menciptakan hal terburuk.

Aku tahu langit mengetahui segala sesuatu, dan bahwa hukum itu terus ber-

laku. Aku tahu bahwa langit melihat segala sesuatu, masuk ke dalam segala 

sesuatu, dan hadir dalam segala sesuatu. Surga bisa masuk ke kedalaman 

hati manusia dengan cara yang sama seperti cahaya matahari bisa menerangi 

ruangan gelap. Kita harus berusaha memantulkan cahaya surgawi ini.

—KEBIJAKSANAAN CHINA
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Pemahaman akan keberadaan Tuhan tersedia bagi siapa pun; pemahaman 

total akan esensi Tuhan tidak tersedia bagi siapa pun.

Semua negara di dunia memberi nama pada dan menghormati Tuhan. Orang 

berbeda memberi-Nya nama berbeda, dan mengenakan pakaian berbeda 

pada-Nya; tapi hanya ada satu Tuhan di balik semua perwujudan berbeda 

ini.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Iman akan Tuhan bagi manusia sama alaminya dengan kemampuan berjalan 

dengan dua kaki. Iman ini bisa dimodifikasi, bahkan bisa menghilang 

dari sejumlah individu; tapi sebagai aturan, hal itu perlu bagi kehidupan 

intelektual dalam masyarakat.

—Mengutip GEORGE LICHTENBERG

Ada sejumlah pernyataan yang tak bisa dipahami: Tuhan ada atau tidak ada; 

jiwa ada dalam raga atau kita tidak punya jiwa; dunia diciptakan atau dunia 

tidak diciptakan.

—BLAISE PASCAL

iduplah dalam Tuhan, hiduplah bersama Tuhan, dengan memahamiNya di 

dalam dirimu, dan jangan berusaha mendefinisikan-Nya dengan kata-kata.
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Suasana hati buruk kerap menjadi alasan untuk menyalahkan orang; tapi sa-

ngat kering menyalahkan orang lain menimbulkan perasaan buruk bagi kita: 

makin sering kita menyalahkan orang lain, makin buruk yang kita rasakan.

Salah satu prasangka yang paling menyebar luas dan umum adalah bahwa 

semua orang punya karakteristik yang spesial serta permanen, bahwa ada 

orang baik dan orang jahat, orang pintar dan orang bodoh, serta orang yang 

hangat atau orang yang dingin. Namun, orang tidak seperti itu; kita hanya 

bisa mengatakan bahwa seseorang lebih bersifat baik daripada jahat, kerap 

kali lebih pintar daripada bodoh, lebih sering dingin daripada hangat. Kita 

semua memilah orang seperti ini, tapi itu sebenarnya salah.

Kalau ada pertentangan di antara dua orang, keduanya perlu disalahkan. Ang-

ka berapa pun yang kaukalikan dengan nol, seberapapun besarnya, akan sa-

ma dengan nol. Kalau ada pertentangan, itu adalah pertentangan dua orang 

terhadap satu sama lain, dan hal itu ada dalam diri keduanya.

Cobalah pahami dan ingat bahwa orang selalu berusaha melakukan yang terbaik 

bagi dirinya sendiri. Kalau ia benar saat melakukan yang terbaik bagi dirinya, 

itu bagus; tapi kalau ia salah, itu buruk, karena penderitaan akan datang setelah 

kesalahan itu.

Kalau kau mengingatnya maka kau tak akan marah pada siapa pun, kau 

tak akan merasa tidak setuju pada siapa pun, dan kau tidak akan menjadi mu

suh bagi siapa pun.

—Mengutip EPICTETUS

Kalau kau hidup dengan orang lain, buatlah kesepakatan bahwa segera se-

telah salah satu dari kalian mulai menyalahkan yang lain, yang lain akan 

menyudahinya.
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Pekerjaan adalah kondisi yang diperlukan untuk kebahagiaan. Pertama, peker-

jaan yang bebas dan kausukai; kedua, pekerjaan fisik yang membangkitkan naf-

su makan dan setelahnya memberimu kedamaian serta tidur yang nyenyak.

Pekerjaan tangan tidak menyisihkan kegiatan intelektual, tapi meningkatkan 

kualitasnya dan bahkan membantunya.

Kemalasan terusmenerus seharusnya disertakan dalam siksaan neraka, tapi hal 

itu, sebaliknya, dianggap sebagai salah satu kesukacitaan surga.

—CHARLES DE MONTESQUIEU

Saat orang siap bekerja, bahkan kalau itu pekerjaan yang paling tidak me-

menuhi kualifikasi, primitif, dan sederhana, jiwa manusia menjadi tenang. 

Segera setelah orang mulai bekerja, semua setan meninggalkannya dan tak 

bisa mendekatinya. Manusia menjadi manusia.

—THOMAS CARLYLE

Kerja itu penting. Kalau menginginkan disposisi yang baik akan jiwamu, 

bekerjalah sampai lelah. Namun, jangan terlalu banyak. Jangan sampai kau 

kelelahan. Disposisi spiritual yang baik bisa dihancurkan oleh kerja berlebih-

an, juga kemalasan.

28 April
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Orang bisa memenuhi tujuan kehidupan sama besarnya dalam kondisi sakit 

atau sehat.

Kalau merenungkan keberadaan kehidupan setelah kematian, semua penyakit 

sepertinya akan menarik kita ke gerakan dari satu kehidupan ke kehidupan 

lain, perpindahan yang lebih diinginkan daripada tidak diinginkan. Selama 

rasa sakit ini, kita bisa memahami dan menjelaskan bagi diri sendiri apa 

yang akan terjadi pada kita, serta menyiapkan diri untuk kondisi baru akan 

keberadaan kita selanjutnya.

Biasanya orang berpikir hanya mungkin melayani Tuhan dan umat manusia 

saat sehat. Ini tidak benar. Kerap kali kebalikannyalah yang terjadi. Kristus 

melayani Tuhan dan semua umat manusia saat menderita di kayu salib, dan 

bahkan Ia kemudian memaafkan semua yang membunuh-Nya. Semua orang 

bisa melakukan hal serupa. Kau tidak bisa berkata keadaan mana yang lebih 

baik, keadaan sehat atau sakit, dalam melayani Tuhan dan umat manusia.

Bagi dirimu, dan hanya dirimu sendiri, memiliki kesehatan serta kekuatan itu 

perlu. Namun, untuk melayani Tuhan hal itu tidak perlu, bahkan kadang keba

likannyalah yang berlaku.

Sangat sering terjadi, saat berurusan dengan orang yang sakit parah, saya 

belajar bahwa hal terpenting bukanlah menyembunyikan dari sang pasien 

kematian yang mendekat, tapi sebaliknya, menjelaskan kepadanya sifat Ilahi-

nya yang spiritual, yang tumbuh dalam dirinya serta tak bisa dihancurkan 

dengan kematian.

Penyakit hampir selalu menghancurkan kekuatan fisik seseorang, dan hal 

itu melepaskan kekuatan jiwa seseorang. Bagi orang yang memusatkan 

kesadaran ke ranah spiritual, penyakit tidak menghilangkan kebaikannya, 

tapi sebaliknya malah meningkatkannya.

29 April
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Sepertinya hidup tanpa menemukan tujuan kehidupan itu mungkin. Dan hal 

pertama yang perlu dilakukan seseorang adalah memahami makna kehidupan. 

Namun, kebanyakan orang yang menganggap diri terdidik bangga karena te-

lah mencapai posisi tinggi tertentu sehingga berhenti memedulikan makna 

keberadaan.

Tujuan sejati keberadaan kita adalah memahami kehidupan tak terbatas yang 

ada di dunia ini.

Orang mungkin tidak mengetahui tujuan kehidupannya, tapi ia harus tahu 

cara menjalani kehidupan.

Seorang pekerja di pabrik besar mungkin tidak perlu terlalu tahu tujuan 

pekerjaannya, tapi kalau ia adalah pekerja yang baik, ia harus tahu cara mela-

kukan apa yang harus dilakukannya dengan baik.

Tiap makhluk hidup punya organ indriawi yang mengungkapkan kepadanya 

tempatnya di dunia. Bagi manusia, indra utama adalah kecerdasan.

Kalau tidak tahu tempatmu di dunia dan makna kehidupanmu, kau 

harus tahu bahwa ada sesuatu yang perlu disalahkan; dan itu bukan sistem 

sosial, atau kecerdasanmu, tapi caramu mengarahkan kecerdasanmu.

30 April
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 ��� Leo ToLSToy

Ia yang melihat kehidupannya sebagai proses penyempurnaan spiritual tidak 

takut akan kejadian di luar.

Abu Ganifakh mati di penjara di Baghdad, setelah dijebloskan oleh Kalifah 

al-Mansur karena menolak menerima ajaran Kaad. Konon, sebelum kemati-

annya, saat guru spiritual terkenal ini menerima pukulan keras dari penjaga, 

ia berkata kepada laki-laki yang memukulnya, ”Aku bisa memberimu luka 

seperti luka yang kauberikan padaku. Aku bisa mengadu ke Kalifah, tapi aku 

tidak akan mengadu. Dalam doa, aku bisa berkata kepada Tuhan tentang 

penyerangan yang kaulakukan kepadaku, tapi aku menolak melakukannya. 

Selama hari Penghakiman Terakhir aku bisa minta balas dendam Ilahi untuk 

tindakanmu, tapi bahkan kalau hari itu datang, dan bahkan kalau aku tahu 

doaku akan didengar, bahkan bila itu yang terjadi, aku akan memasuki surga 

bersamamu.”

—KEBIJAKSANAAN PERSIA

Jangan kira keberanian hanya ada dalam kenekatan dan kekuatan. Keberanian 

tertinggi adalah keberanian menjadi lebih tinggi daripada amarahmu dan 

mencintai orang yang telah menyinggungmu.

—KEBIJAKSANAAN PERSIA

Kritik dirimu sendiri, tapi jangan pernah merasa putus asa dengannya.

—EPICTETUS

Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang; 

dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. 

Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, 

tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia 

yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.

—MATIUS 10:27-28
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Orang kerap kali tidak menerima kebenaran, karena tidak menyukai bentuk 

kebenaran yang disajikan kepada mereka.

Awal pertengkaran itu seperti banjir yang menjebol bendungan. Segera sete-

lah banjir tumpah keluar, kau tidak bisa menghentikannya.

—TALMUD

Orang harus menghindari pertengkaran; sulit memadamkan api saat sudah ter

lalu besar.

Selama perdebatan, utarakan kata-katamu dengan sangat halus, dan buat 

hatimu keras. Jangan berusaha menyerang lawan, tapi cobalah meyakinkan-

nya.

—GEORGE WILKINS

Kalau kau mengetahui kebenaran, atau kau kira kau mengetahui kebenaran, 

cobalah meneruskannya ke orang lain, sesederhana yang kau bisa, bersama 

dengan rasa cinta bagi orang tersebut.

 2 Mei
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 ��� Leo ToLSToy

Kehidupan Yesus Kristus sangat penting bagi kita sebagai teladan kehidupan 

seseorang yang tidak bisa melihat buah karyanya selama hidup.

Orang pintar belajar untuk bisa tahu lebih banyak. Orang yang tak layak belajar 

supaya lebih dikenal orang.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Untuk bisa mencapai kesempurnaan spriritual, kau harus pertama-tama me-

rawat kemurnian jiwa. Ini bisa diraih saat hati mencari kebenaran, berjuang 

untuk kepenuhan, serta bergantung pada pengetahuan sejati.

—KONFUSIUS

Kalau kau ingin tahu cara mengenali nabi, carilah ia yang memberimu penge-

tahuan akan hatimu sendiri.

—KEBIJAKSANAAN PERSIA

Setiap orang hanya punya satu tujuan: menemukan kesempurnaan dalam 

kebaikan. Oleh karenanya, hanya pengetahuan yang diperlukanlah yang me-

nuntun kita untuk mencapainya.

3 Mei

pustaka-indo.blogspot.com

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com
http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Setiap pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata adalah kekuatan, dan 

kekuatan ini tak terbatas.

Pikiran baik yang berasal dari hati orang sama bergunanya dengan teladan 

baik.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Pikiran yang kuat dan diungkapkan dengan cara yang ampuh membantu 

peningkatan kehidupan.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Pikiran adalah energi vital dan intelektual dari kehidupan, serta entah menjadi 

kutukan atau berkah, tergantung kualitasnya.

—LUCY MALORY

Kebenaran yang diungkapkan dalam kata-kata adalah kekuatan terbesar 

yang ada dalam kehidupan orang. Kita tidak memahami kekuatan ini secara 

penuh karena konsekuensinya tak pernah segera terlihat.

Gunakan pikiran baik orang bijak; kalau kau tidak bisa menciptakan pikiran 

yang bijak dan baik serupa itu, setidaknya jangan menyebarkan pikiran salah 

yang berasal dari dirimu dan orang lain.

4 Mei

pustaka-indo.blogspot.com

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com
http://pustaka-indo.blogspot.com


 ��� Leo ToLSToy

Ajaran agama, yaitu penjelasan tujuan dan makna kehidupan, harus menjadi 

dasar pendidikan apa pun.

Orang mengira berbohong pada anak bukanlah suatu kejahatan, dan bahwa 

berbohong pada anak tidak benar-benar salah tapi kadang perlu dilakukan. 

Namun, jelas bahwa terhadap anak, kau harus ekstrawaspada dan jujur de-

ngan apa yang kaukatakan kepada mereka.

Kau harus selalu berkata benar, terutama pada anak kecil. Kau harus selalu 

melakukan apa yang kaujanjikan kepadanya, kalau tidak kau mengajarinya 

berbohong.

—Mengutip TALMUD

Manusia, yang adalah murid alam, seharusnya tidak menjadi sepotong lilin 

yang dipahat menjadi citra sejumlah profesor yang ditinggikan.

—GEORGE LICHTENBERG

Jangan mengajari anak kecil bahwa kebenaran final itu ada kalau kau tidak per-

caya sepenuhnya terhadap sesuatu, atau kalau kau punya sejumlah keraguan. 

Melakukan hal semacam itu adalah suatu kejahatan.

5 Mei
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Belas kasih terhadap hewan begitu wajar bagi kita sehingga kita bisa jadi 

tidak peka terhadap penderitaan dan kematiannya hanya lewat tradisi atau 

hipnosis.

Belas kasih terhadap hewan sangat terkait erat dengan kebaikan hati sehingga 

kau bisa benar-benar berkata bahwa orang tidak mungkin baik hati kalau ia 

bersikap kejam kepada hewan. Belas kasih terhadap hewan datang dari sum-

ber yang sama dengan belas kasih terhadap manusia.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Takutlah terhadap Tuhan, jangan menyiksa hewan. Biarkan hewan mela-

yanimu, dan biarkan hewan beristirahat kala lelah; sediakan makanan serta 

minuman yang cukup bagi makhluk yang tak bisa bicara ini.

—MUHAMMAD

Manusia tidak lebih tinggi dibanding hewan lain bukan karena ia bisa menyiksa 

hewan tanpa ampun, tapi karena ia bisa menaruh belas terhadap hewan.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Jangan biarkan anakmu membunuh serangga; itu adalah langkah pertama 

yang bisa menuntunnya ke tindakan membunuh manusia.

—PYTHAGORAS
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Orang yang berusaha mencari kebaikan di luar dirinya, entah di kehidupan 

ini atau kehidupan yang akan datang, melakukan kesalahan.

Aku berjalan di muka bumi, mencari cahaya penuntun. Aku berjalan tanpa 

istirahat, pada malam dan siang hari, lalu aku mendengar dari seorang 

pengkhotbah, yang menyingkap kebenaran padaku, bahwa jawabannya ada 

di dalam diriku, dan bahwa cahaya yang kucari di mana-mana di seluruh 

dunia ini ada di dalam diriku.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Tidak ada kebetulan, entah dalam kehidupan atau takdir manusia. Manusia 

menciptakan nasibnya sendiri.

—ABEL VILLEMAIN

Kau entah melakukan kejahatan pada dirimu, atau kau bisa lari dari dosa 

dan memurnikan diri; kau baik atau jahat, atau kau murni; dan tak seorang 

pun bisa menyelamatkanmu selain dirimu sendiri.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Tubuhmu adalah kota yang penuh dengan kebaikan dan kejahatan; kau 

adalah raja atas kota ini dan kecerdasanmu adalah penasihat terbaikmu.

—SANTO LUKAS

Kebahagiaan atau ketidakbahagiaan seorang manusia tidak bergantung pada 

jumlah barang atau emas yang dimilikinya. Kebahagiaan atau kesedihan ada 

dalam jiwa seseorang. Orang bijak merasa nyaman di setiap negara. Seluruh 

semesta ini adalah kediaman jiwa yang agung.

—DEMOKRITUS

Tak ada yang memberi orang kekuatan saat ia mencari penebusan selain dari 

upayanya sendiri.
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Tak ada yang lebih menarik daripada kerendahan dan kemurahan hati. Na-

mun, kau harus mencari kebaikan yang tidak mengiklankan dirinya sendiri.

Seorang bijak berkata kepada orang lain yang mengejarnya, ”Kalau punya 

unek-unek terhadapku, katakan sekarang, sebelum kita memasuki kota, ka-

lau tidak orang lain akan mendengarnya dan menyerangmu.”

—KEBIJAKSANAAN MESIR

Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hen-

daklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Se-

bab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, ataukah yang melayani? 

Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu 

sebagai pelayan.

—LUKAS 22: 26-27

Sungai dan laut adalah tuan dari lembah tempat keduanya melintas. Ini kare-

na keduanya lebih rendah daripada lembah. Sama halnya, orang yang ingin 

jadi lebih tinggi dibanding orang lain harus menjadi lebih rendah; kalau ia 

ingin membimbing orang, ia harus ada di bawah mereka.

—LAO-TZU

Seorang bijak berkata bahwa ia dianggap sebagai orang yang jahat. Jawabnya, 

”Baguslah mereka tidak mengetahui semua hal tentangku, karena kalau tidak 

mereka bisa mengatakan hal yang lebih buruk tentangku.”

Berusahalah tidak memberikan penghakiman terhadap diri sendiri, terutama 

lewat cara membandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan dirimu hanya 

dengan kesempurnaan.
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 ��0 Leo ToLSToy

Kehidupan adalah perubahan terus-menerus; harus terdiri atas kebangkitan 

materi dan peningkatan sisi spiritual dari keberadaan kita.

Berusahalah belajar terus-menerus selagi hidup; jangan menunggu dengan 

keyakinan bahwa usia tua dengan sendirinya akan membawa kebijaksanaan.

—SOLON

Nilai moral tinggi selalu bertahan lebih lama daripada kualitas lain, dan hal itu 

selalu dimulai sejak awal.

—IMMANUEL KANT

Kebaikan hati merpati bukanlah nilai moral tinggi. Merpati tidak lebih ber-

moral tinggi dibandingkan elang. Nilai moral tinggi hanya dimulai saat ada 

upaya.

Kalau Tuhan menginginkannya, Ia bisa menjadikan kita satu bangsa, tapi Ia 

menguji kita. Ke mana pun kau pergi, di semua tempat, berusahalah sebisa 

mungkin untuk bersikap ramah dan baik maka akan tiba saatnya Tuhan me-

nyatukan kita semua.

—QURAN

Kita tidak bisa berhenti di jalan menuju kesempurnaan diri. Segera setelah 

menyadari bahwa kau punya minat lebih besar terhadap dunia luar daripada 

dirimu sendiri, kau harus tahu bahwa dunia bergerak di belakangmu.

Hanya hal spiritual yang ada dalam realitas, dan dunia materi hanyalah 

ilusi.

Kalau ingin menyelamatkan jiwamu, lupakan kenyamanan.
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Sungguh, hanya halhal yang spirituallah yang nyata. alhal yang bisa dilihat 

dan dirasakan hanyalah ilusi.

Kehidupan diberikan kepada kita tak hanya untuk kesenangan.

—NIKOLAI GOGOL

Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, 

ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia 

kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat 

mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.

—MATIUS 6:24

Dalam jangka panjang, hanya ada satu topik yang layak dipelajari, yaitu ben-

tuk berbeda transformasi roh. Semua topik dan studi lain bisa digiring ke 

hal-hal mendasar ini.

—HENRI AMIEL

Aku bisa mengirim pikiran ke banyak orang berbeda dalam waktu seketika; 

pikiran itu akan melintasi laut dan pergi ke daratan berbeda bila ada kemauan 

Tuhan, dan kekuatan cinta serta kebijaksanaan. Pikiranku dengan sendirinya 

adalah kekuatan spiritual; pikiranku bisa ada pada saat bersamaan di ribuan 

tempat. Namun, ragaku hanya bisa ada di satu tempat pada satu waktu.

—LUCY MALORY

Bagi kita sepertinya hal yang paling jelas, bisa dipahami, dan nyata-nyata ada 

tidaklah seperti adanya. Ada hal lain: tidak jelas, tidak diketahui, berlawanan, 

dan tidak ada.
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Kekuatan bergerak dari semua kesempurnaan, baik bagi individu maupun 

seluruh bangsa, bukanlah pemahaman akan apa yang ada di dunia ini, tapi 

pemahaman akan apa yang bisa dicapai.

Makin lemah tanganku, makin keras upaya yang perlu kukerahkan untuk 

mencapai kesempurnaan.

”Kau harus sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna.”

Kesempurnaan kebaikan tertinggi adalah tujuan yang diperjuangkan seluruh 

umat manusia. Ajaran Kristiani tentang kesempurnaan adalah alat bagi seluruh 

umat manusia.

Orang yang berlayar jauh dari pantai bisa melihat sejumlah garis pantai 

atau tebing. Namun, saat pelaut benar-benar jauh dari pantai, mereka hanya 

bisa dipandu oleh bintang tinggi di langit, dan kompas yang menyatakan 

arah—keduanya diberikan kepada kita.

Tak peduli serendah apa orang mungkin jatuh, ia akan selalu mampu melihat 

kesempurnaan yang harus menjadi tempatnya mengarah.
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Kehidupan adalah pendekatan terus-menerus terhadap kematian; oleh kare-

nanya, kehidupan hanya bisa menjadi kegembiraan saat tak terlihat sebagai 

kejahatan.

Kita kadang berkata, ”Sekarang aku akan hidup di musim penghujan, se-

karang aku akan hidup di musim panas.” Maka orang gila pun bermimpi, 

karena ia tidak memikirkan kematian. Namun, kemudian kematian datang 

dan membawa semua manusia bersamanya; orang yang sibuk, orang yang 

peduli pada sesuatu, orang yang rakus, serta orang yang pelupa. Anak, ayah, 

keluarga, atau temanmu tidak bisa membantumu saat kematian datang. 

Orang bijak, yang memahami hal ini, mencari cara yang menuntun ke arah 

ketenangan.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Seorang manusia datang ke dunia dengan tangan terkepal, seolah ingin ber-

kata, ”Seluruh dunia ini milikku.” Seorang manusia meninggalkan dunia 

dengan telapak tangan terbuka, seolah ingin berkata, ”Lihat, aku tak mem-

bawa apa-apa.”

—TALMUD

Kau harus menjalani kehidupan seolah telah siap mengucapkan selamat tinggal 

setiap saat, seolah waktu yang tersisa bagimu adalah kejutan yang menyenang

kan.

—MARCUS AURELIUS

Kehidupanmu adalah goresan kecil waktu yang tak terbatas. Maka, tataplah 

baik-baik, dan jadikan yang terbaik darinya.

—SAID-BEN-HAMED

Ingat, kau tidak hidup di dunia, kau hanya numpang lewat.
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 ��� Leo ToLSToy

Tiap orang harus menentukan pertanyaan kehidupan dan kematian bagi dirinya 

sendiri.

Orang bijak hanya menyiapkan kebutuhan bagi dirinya sendiri; orang yang 

tidak bijak membuat kebutuhan bagi orang lain.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Jiwa tidak belajar; jiwa semata mengingat apa yang diketahuinya sepanjang 

waktu.

—DAUD EL GAFFER

Orang bijak selalu mencari sejumlah dukungan bagi dirinya dalam segala 

sesuatu, karena berkatnya ada dalam mendapatkan kebaikan dari segala se-

suatu.

—JOHN RUSKIN

Tak ada yang akan membawa kedamaian kecuali dirimu sendiri.

—RALPH WALDO EMERSON

Hanya kebenaran yang kauterima dari pemikiranmu sendiri dan lewat usaha 

akalmu sendirilah yang menjadi bagian ragamu sendiri; hanya kebenaran ini-

lah yang benar-benar menjadi milikmu.

—ARTHUR SCHOPENHAUER
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Jiwa tahu segala hal. Tak ada hal baru yang bisa mengejutkannya. Tak ada 

yang lebih besar darinya. Biarkan yang lain merasa takut, tapi jiwa tak takut 

akan apa pun. Jiwa hidup sesuai hukumnya sendiri. Jiwa lebih besar daripada 

ruang dan lebih tua daripada waktu. Jiwa memberikan keberanian terlepas 

dari segala kemalangan dalam kehidupan.

—RALPH WALDO EMERSON

Tuhan hidup dalam semua orang, tapi tak semua orang hidup dalam Tuhan, 

dan inilah sumber penderitaan mereka.

Lampu tidak bisa menyala tanpa api, dan orang tidak bisa hidup tanpa 

Tuhan.

—THE GOSPEL OF SRI RAMAKHRISNA, buku HINDUISM

Apakah kaupikir orang bisa merusak jiwamu? Lalu, kenapa kau merasa 

begitu malu? Aku menertawakan mereka yang mengira bisa merusakku. Me-

reka tidak tahu siapa aku, mereka tidak tahu apa yang kupikirkan, mereka 

bahkan tidak bisa menyentuh hal-hal yang benar-benar menjadi milikku dan 

dengannya aku hidup.

—EPICTETUS

Semua hal di dunia adalah milikku. Ciptaan dan kehancuran terjadi sesuai 

keinginanku. Dunia saat ini hanyalah kulit telur, dan aku kuning telur.

—KEBIJAKSANAAN PERSIA

Pertanyaan cerdas, bagaimana dan kenapa? Merpati tidak bertanya, tapi 

berkata: Aku adalah cinta. Hal itu memberi kepuasan tanpa mengajukan 

pertanyaan.

Janganlah takut pada siapa pun dan apa pun. al yang benarbenar berharga 

dalam dirimu tak bisa dirusak oleh siapa pun dan apa pun.
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 ��� Leo ToLSToy

Kebenaran bukanlah nilai moral yang tinggi, tapi kurangnya kejahatan.

Pengelabuan paling umum dan sering digunakan adalah keinginan mengelabui 

bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Jenis kehidupan seperti ini adalah yang 

paling berbahaya.

Ada ribuan cara yang menuntunmu ke arah pengelabuan, dan hanya ada satu 

cara yang menuntunmu ke arah kebenaran.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Orang hanya harus mengikuti kebenaran tak terbantahkan.

—KONFUSIUS

Kebenaran adalah satu-satunya arus riil yang bisa beredar di mana-mana.

—PERIBAHASA CHINA

Mari bersikap benar. Inilah misteri retorika dan nilai moral tinggi, inilah 

misteri terbesar, inilah pencapaian terbesar dalam seni serta hukum utama 

kehidupan.

—HENRI AMIEL

Salah satu kesalahan paling umum adalah berpikir kau bisa hidup tanpa 

kebenaran. Konsekuensi batin dan eksternal kebohongan terkecil pun bia-

sanya lebih berbahaya dibandingkan hal kecil yang tak menyenangkan dan 

merupakan akibat dari mengatakan kebenaran secara langsung.

15 Mei

pustaka-indo.blogspot.com

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com
http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Kemanusiaan tak pernah hidup dan tak dapat hidup tanpa agama.

Agama adalah kebutuhan dan kondisi utama kehidupan orang yang cerdas.

Makin kuat rasa beragama, makin baik seseorang memahami apa itu dan apa 

yang harus menjadi panduan tindakan semua manusia.

Memasang telinga di ruangan besar yang penuh dengan orang yang sedang 

menari saja sudah cukup sulit; sekarang bayangkan kau ada dalam peng-

asingan. Bagi seseorang yang menghancurkan kesadaran agama dalam diri-

nya, semua kegiatan religius orang lain akan menciptakan kesan serupa. Na-

mun, berpikir bahwa kau lebih cerdas daripada kebanyakan umat manusia 

beragama adalah berbahaya.

—HENRI AMIEL

Orang kerap berkata agama kehilangan kekuatan di tengah-tengah kemanu-

siaan. Itu tidak benar, dan tidak mungkin benar. Hal ini terjadi karena orang 

yang punya pikiran itu hanya mengamati sekelompok kecil orang, dan selalu 

ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki perasaan beragama.

Kalau orang punya masalah, hanya ada satu akar permasalahan: kurangnya 

iman. al ini berlaku dalam masyarakat manusia secara keseluruhan.
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 ��� Leo ToLSToy

Kegembiraan terbesar, menurut karya Fransiskus Assisi, adalah bahwa kau bisa 

bertahan menghadapi segala sesuatu, kau bahkan bisa bertahan dari fitnah dan 

rasa sakit fisik, serta pada akhirnya kau mampu tidak merasakan perlawanan 

terhadap penderitaan itu, melainkan rasa senang, karena kau memiliki iman; 

kegembiraan seperti itu tidak bisa dihancurkan, entah oleh orang jahat atau oleh 

penderitaanmu sendiri.

Kualitas orang yang benar-benar memiliki nilai moral tinggi adalah tidak 

dikenal oleh orang, atau disalahpahami orang, tapi tidak merasa kecewa ka-

renanya.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Saat mereka menyalahkanmu dan mengolok-olokmu serta membicarakanmu, 

kau harus bersukacita; saat mereka memujimu dan mengagumimu, kau ha-

rus merasa sedih.

Fitnah dan reputasi salah yang bisa kauhancurkan adalah aliran kebaikan 

terbaik.

Sikap menyalahkan dan mengkritik orang lain itu buruk. Namun, hal itu juga 

bisa dipahami, serta berharga sebagai satu-satunya ujian terhadap cintamu pa-

da Tuhan dan sesama.
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Orang tidak bisa berkata bahwa pemahaman akan esensi Ilahi jiwamu mem-

berimu daya, karena pemahaman ini menaikkanmu ke tingkat yang meng-

ubah pernyataan kekuatan atau kelemahan dan karenanya tenaga.

Surga lebih dekat bagi orang yang memurnikan jiwa. Mereka yang hanya me-

miliki pengetahuan yang berasal dari kelima indra tidak mengetahui esensi 

segala sesuatu. Pengetahuan sejati adalah pemahaman akan adanya kekuatan 

spiritual yang lebih tinggi.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Orang mungkin bertanya kepadamu, ”Bagaimana kau mengetahui Tuhan?” 

Kau harus merespons, ”Karena Ia ada di hatiku.” Lihatlah esensi kehidupan, 

bukan dengan mata kepala, tapi mata batinmu. Bisakah kau mengenal di-

rimu kalau kau tidak mengenal Tuhan? Pemahaman sejati akan dirimu sen-

diri adalah pemahaman akan Tuhan.

—KEBIJAKSANAAN PERSIA

Siapa yang bisa membahayakanmu, siapa yang bisa lebih kuat darimu, kalau 

kau menyatu dengan Tuhan? Tak ada yang bisa melakukannya.
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 ��0 Leo ToLSToy

Landasan semua keyakinan adalah sama.

Hanya kelihatannya saja orang sibuk dengan perdagangan, dengan membuat 

kesepakatan, negosiasi, dan perang, ilmu pengetahuan, serta seni. Kenyata-

annya hanya ada satu hal yang orang lakukan; yaitu mencari pemahaman 

hukum moral yang dengannya mereka hidup. Dan pemahaman ini bukan 

hanya hal paling penting, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dipedulikan 

oleh semua umat manusia.

Seorang bijak ditanyai, ”Apakah ada satu kata yang bisa kauikuti di sepanjang 

kehidupanmu?” Dan orang bijak itu menjawab, ”Ada kata seperti itu. Yaitu 

shu.” Dan arti kata itu adalah, ”Kalau tidak menginginkan hal tertentu di-

lakukan terhadap kita, kita seharusnya tidak melakukannya pada orang 

lain.”

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Kau harus berperilaku dengan cara yang memungkinkanmu berkata kepada 

semua orang, ”Berperilakulah seperti aku.”

—Mengutip IMMANUEL KANT

Hukum yang sungguh benar dan tak berubah, hukum yang memberi kita 

arahan sejati dan melarang kita melakukan hal buruk, adalah kecerdasan 

akan keberadaan yang superior serta lebih tinggi.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Saat bertikai dengan orang lain, ingatlah hukum timbal balik. Kau harus 

melakukan kepada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu. 

Itu harus menjadi jalan hidupmu.
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Bagi manusia, bagi hewan, bahkan bagi makhluk hidup mana pun, tak ada 

logika atau makna kata ”kebebasan” karena seluruh kehidupan kita dibatasi 

banyak keterbatasan. Namun, kalau seseorang memahami dirinya sebagai ma-

khluk spiritual, ia bahkan tidak bicara tentang menjadi bebas: gagasan tidak 

bebas tak bisa diterapkan pada konsep kecerdasan, kesadaran, dan cinta.

Ingatlah bahwa pemahamanmu akan diri batinmu memegang makna kehi-

dupanmu, dan menjadikanmu bebas kalau kau tidak memaksanya untuk 

melayani dagingmu. Jiwa manusia yang dicerahkan dengan pemahaman dan 

dibebaskan dari hasrat, serta dinyalakan dengan cahaya Ilahi, berdiri di lan-

dasan yang kokoh.

Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan 

kamu.

—YOHANES 8:32

Kejahatan tidak ada dalam sifat alami materi dengan sendirinya, tapi keja-

hatan ada bagi semua orang yang memahami kebaikan, serta yang punya 

kebebasan memilih antara baik dan jahat.

—MARCUS AURELIUS

Kita sangat paham bahwa menjadi orang dengan standar moral tinggi ber-

arti menjadi orang yang memiliki jiwa bebas. Mereka yang benar-benar 

kecewa atau khawatir atau takut, atau berkubang dalam hasrat, tak bisa 

membebaskan jiwa mereka.

—KONFUSIUS

Orang yang menyangkal kebebasan mengingatkanku akan orang buta yang 

menyangkal warna. Mereka tidak tahu sifat kebebasan.
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 ��� Leo ToLSToy

Untuk bisa hidup dalam kebaikan, berusahalah melakukannya.

Kau harus merayakan setiap hari baru dengan tindakan baik, perbuatan baik. 

Inilah cara terbaik untuk memulai hari.

Tak seorang pun punya gagasan tentang kebaikan sampai mereka mulai me-

lakukannya.

—HARRIET MARTINEAU

Cinta Tuhan akan pergi dari surga bagi mereka yang berderma bagi kaum 

miskin. Rahmat ganda akan datang bagi mereka yang, saat melakukannya, 

bertemu dengan orang dan dengan lembut mengatakan ”selamat tinggal” ke-

pada mereka.

—TALMUD

Saat melakukan perbuatan baik, bersyukurlah karena kau punya kesempatan 

melakukannya.

Kau harus tahu dengan pasti dan mendalam bahwa kau harus mendedika-

sikan setiap hari bagi kebaikan sesamamu, melakukan segala sesuatu yang 

kau bisa lakukan bagi mereka. Kau harus melakukannya dan tidak membi-

carakannya.

—JOHN RUSKIN

Kalau tidak bisa mengajari diri sendiri untuk mencari kemungkinan berbuat 

baik dan melakukan kebaikan pada setiap kesempatan yang mungkin, seti-

daknya jangan lewatkan kesempatan untuk berbuat baik.
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Perubahan terbesar di dunia terjadi secara perlahan dan bertahap, bukan 

dengan erupsi dan revolusi.

Hal sama berlaku dalam kehidupan spiritual seseorang.

Semua pikiran hebat adalah pikiran yang hidup, dan semua itu bisa tumbuh 

serta berubah. Semua itu berubah dan tumbuh seperti pohon, bukan seperti 

awan.

—JOHN RUSKIN

Semua hal yang sungguh hebat terjadi secara perlahan dan tidak terlihat jelas.

Proses kehidupan harus menjadi kelahiran jiwa. Inilah reaksi kimia tertinggi, 

yang membenarkan kehadiran kita di dunia. Inilah panggilan dan nilai moral 

kita.

—HENRI AMIEL

Kehidupan kita adalah keajaiban, pertumbuhan, dan perkembangan yang 

terus berlangsung.

—LUCY MALORY

Tak ada yang lebih berbahaya bagi kesempurnaan batinmu selain pema-

haman bahwa kau melakukan segala sesuatu dengan baik. Jalan menuju 

kebahagiaan, jalan menuju perbaikan moral sesungguhnya, bergerak dengan 

sangat tak kasatmata, sangat tak terlihat jelas, sehingga orang hanya bisa me-

lihat keberhasilannya setelah periode waktu yang lama dan hebat.

Kalau kau mengira sedang bergerak menuju kesempurnaan dan menya-

darinya, kau harus tahu bahwa kau salah, bahwa kau harus berhenti serta 

melangkah mundur.
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 ��� Leo ToLSToy

Kita harus puas dengan hal-hal kecil dalam kehidupan. Makin sedikit yang 

kita butuhkan, makin sedikit masalah yang bisa kita miliki.

Kebahagiaan terbesar adalah memiliki apa yang kaudambakan; tapi keba-

hagiaan yang lebih besar adalah tidak menginginkan lebih dari yang sudah 

kaumiliki.

—MENEDEMUS

Siapakah orang bijak itu?—Ia yang belajar setiap saat.

Siapakah yang kuat?—Ia yang bisa membatasi diri sendiri.

Siapakah yang kaya?—Ia yang bahagia dengan apa yang dimilikinya.

—TALMUD

Alam memerlukan halhal kecil, tapi imajinasimu butuh lebih banyak lagi.

Dari kesenangan muncul kesedihan dan ketakutan. Ia yang terbebas dari ke-

senangan tidak memiliki kesedihan dan ketakutan.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Kegembiraan awal karena menjadi bebas itu lebih baik daripada karena 

menjadi raja; lebih indah daripada masuk surga; lebih penting daripada me-

merintah seluruh dunia.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Tumbuhnya hasratmu bukanlah jalan menuju kesempurnaan, seperti yang 

dikira banyak orang. Sebaliknya, makin banyak orang membatasi diri, makin 

baik ia bisa memahami harga diri manusianya, dan makin bebas serta berani 

ia jadinya, serta yang terpenting, makin mampu ia melayani Tuhan dan orang 

lain.
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Cinta adalah salah satu perwujudan Tuhan dalam manusia.

Tujuan kehidupan adalah mengekspresikan cinta dalam semua perwujudan-

nya.

Untuk bisa bahagia, kau harus mencintai—mencintai dengan pengorbanan 

diri, mencintai semua dan segala sesuatu, serta menyebarkan jejaring cinta 

ke mana pun. Tangkap dan penuhilah yang terjaring itu dengan cinta, tak 

peduli siapa pun itu.

Semua orang bisa mengenang suatu momen, yang bersifat universal bagi se-

mua, mungkin sejak awal masa kecil, saat kau ingin mencintai semua orang 

dan segala sesuatu—ayahmu, ibumu, kakakmu, orang jahat, anjing, kucing, 

rumput—serta kau ingin semua orang merasa bahagia; dan bahkan lebih la-

gi, kau ingin melakukan sesuatu yang sangat istimewa supaya semua orang ba-

hagia, bahkan mengorbankan diri, memberikan kehidupanmu supaya semua 

orang bisa merasa bahagia serta gembira. Perasaan ini adalah perasaan cinta, 

dan harus dibalas, karena ini adalah kehidupan semua orang.

Segala sesuatu yang kaulakukan haruslah dipenuhi dengan cinta.

24 Mei

pustaka-indo.blogspot.com

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com
http://pustaka-indo.blogspot.com


 ��� Leo ToLSToy

Kau harus berhati-hati supaya tidak mengikuti contoh buruk. Saat mendengar 

tetangga memfitnah orang lain, berusahalah menghentikannya.

—Dari BOOK OF DIVINE THOUGHTS

Tak ada bahaya lebih buruk bagi orang dengan kecerdasan kuat dibandingkan 

godaan untuk memberikan pernyataan yang menyalahkan dan mengolok-

olok tetangganya.

Membuat lelucon dan menyalahkan serta mengolok-olok orang lain itu se-

perti menutupi mayat dengan saus yang enak dan menyajikannya sebagai hi-

dangan. Tanpa saus, kau akan berpaling darinya, tapi dengan saus, kau akan 

mendapati dirimu bisa dengan mudah menyantap sajian menjijikkan itu.

Jangan pernah mendengarkan mereka yang menyalahkan orang lain dan bicara 

baik tentang dirimu.

Kau harus berpikir tentang apa yang kaukatakan; hanya setelah itulah kau 

akan merasa tenang dan baik serta dipenuhi cinta. Semakin kau merasa ter-

singgung, semakin senang kau jadinya, semakin banyak perhatian yang harus 

kauberikan supaya tidak berdosa mengeluarkan kata-kata yang melecehkan 

orang lain.
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Perilaku terhadap kematian seseorang tidak bisa sejalan dengan perilaku terhadap 

kehidupan seseorang, dan karenanya bisa menjadi tindakan moral. ewan hanya 

mati, tapi manusia harus mengembalikan jiwanya kepada penciptanya.

—HENRI AMIEL

Perkataan terbaik Kristus diucapkan tepat sebelum kematiannya, saat Ia 

mengampuni mereka yang menyalibkannya, yang tidak memahami apa yang 

mereka lakukan. Perkataan serta tindakan orang sekarat memiliki kekuatan 

besar terhadap orang lain, dan karenanya penting untuk menjalani kehidup-

an yang baik serta meninggal dengan cara yang baik. Kematian yang baik 

melenyapkan dosa-dosa kehidupan yang buruk.

Selama menit-menit kematian, orang bisa melihat lilin, dalam terang yang 

memampukannya membaca buku kehidupan yang penuh dengan masalah, 

dusta, kejahatan, dan kemalangan. Dan, pada menit-menit kematian, lilin ini 

bisa menerangi seluruh dunia dengan cahaya yang sangat terang serta jelas, 

dan mencerahkan semua sudut kehidupan manusia, bahkan sudut-sudut 

yang selalu ditutupi kegelapan; lalu cahaya itu mengeluarkan suara kecil, dan 

cahaya pun padam serta menghilang selamanya.

Saat kau siap mati, jangan mengkhawatirkan hal-hal biasa, seperti mengikuti 

ritual atau mengurusi pekerjaan harian. Bersiaplah supaya kau bisa mati 

dengan cara yang paling mungkin. Gunakan semua pengaruh besar akan 

menit-menit kematian yang kuat itu, saat orang sebagian berada di dunia 

lain, dan perkataan serta perbuatannya punya kekuatan istimewa atas segala 

sesuatu yang tersisa di dunia ini.
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 ��� Leo ToLSToy

Kerap kali, semua aktivitas pikiran manusia diarahkan bukan untuk meng-

ungkapkan kebenaran, tapi menyembunyikan kebenaran. Kemungkinan pi-

kiran manusia bertindak dengan cara ini adalah sumber godaan utama.

Juri persidangan, sebagai tujuan keberadaannya, punya tugas menjaga ma-

syarakat seperti adanya sekarang, dan karenanya bersikap keras serta meng-

hukum mereka yang ada di posisi lebih tinggi dibanding level umum masya-

rakat, dan melayani mereka yang lebih rendah dari level umum.

Orang tidak bisa melakukan semua hal; tapi hal ini tidak bisa menjadi alasan 

untuk melakukan hal buruk.

—HENRY DAVID THOREAU

Saya mencintai petani dan peladang; mereka tidak cukup cerdas atau terdidik 

untuk mendefinisikan kehidupan canggih.

—CHARLES DE MONTESQUIEU

Kalau kau melihat tindakan yang dijelaskan dengan alasan yang sangat canggih, 

kau bisa merasa pasti bahwa tindakan itu buruk. Keputusan nurani selalu tegas 

dan sederhana.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Bagi dunia pagan, kekayaan seseorang menandakan kejayaan dan arti penting-

nya; dalam dunia yang sungguh Kristiani, kekayaan besar seseorang adalah 

indikasi kelemahan dan kebohongannya.

Orang sangat terlibat dengan ketertarikan materinya sehingga saat melihat 

perwujudan jiwa manusia mereka, dan hubungan yang murni antarmanusia, 

mereka melihatnya dari sudut pandang cara meningkatkan kemakmuran ma-

teri. Kualitas baik dalam masyarakat kadang diukur dari kekayaan seseorang, 

bukan oleh nilai spiritual sejatinya.

—Mengutip RALPH WALDO EMERSON

Kepemilikan harta besar adalah aliran keangkuhan, kekejaman, pemujaan 

diri, dan pemborosan.

Kurangnya kepekaan di antara orang kaya tidak sekejam belas kasih mereka.

—Mengutip JEAN JACQUES ROUSSEAU

Kau tidak seharusnya terlalu menghormati orang miskin, tapi kau harus menga

sihani mereka. Orang kaya tidak boleh merasa bangga akan kekayaannya; ia 

seharusnya malu akannya.
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 ��0 Leo ToLSToy

Kehidupan adalah pemahaman akan roh kudus dalam dirimu; roh kudus 

yang memiliki sejumlah batasan.

Satusatunya kebenaran yang jelas dan final adalah kebenaran nurani.

—RENÉ DESCARTES

Di bawah kakiku, ada tanah dingin membeku; di sekitarku pepohonan besar 

berdiri; di atas kepalaku langit dingin berkabut. Aku merasakan tubuhku, 

aku merasakan pikiranku dipenuhi beragam pikiran. Dan pada saat bersa-

maan aku tahu bahwa semua ini, semua tanah dingin membeku ini, dan 

pepohonan, dan langit, dan tubuhku, dan pikiranku, semua ini diciptakan 

oleh kesempatan, dunia yang sementara ini, penciptaan pancaindraku. Dunia 

yang diciptakan olehku hanya ada karena aku menjadi bagian darinya, dan 

karenanya aku memisahkan diri dari dunia. Aku tahu aku bisa mati, tapi 

dunia tak akan hilang.

Kematian akan memberikan sejumlah perbedaan bagiku, dan walaupun 

aku tak akan benar-benar hancur, aku akan menjadi makhluk lain, terpisah 

dari dunia ini. Sekarang, saat ini, aku memahami diriku sendiri; lalu, hal 

berbeda bersama-sama terjadi pada diri batinku. Dan akan ada jumlah tak 

terbatas akan makhluk semacam itu, yang hidup terpisah dari dunia ini.

Kehidupan kita adalah pemahaman tanpa batas akan jiwa tak terbatas dan 

abadi ini, yang tak mengetahui batasan dalam waktu serta kecepatan dan 

yang tak terikat oleh kejadian ruang serta waktu.

Suara hati manusia adalah suara hati Ilahi.
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Tanah kita, seperti karakter kita, tak bisa menjadi objek jual dan beli. Di 

balik penjualan dan pembelian dunia terdapat proses tersembunyi membeli 

dan menjual kepribadian.

Dunia adalah anugerah terbesar yang diberikan alam kepada manusia, dan 

kelahiran semua orang di dunia ini harus memberinya hak untuk memiliki 

bumi ini. Hak ini harus sealami hak orang untuk menyusu pada ibunya.

—JEAN FRANÇOIS MARMONTEL

Orang dalam masyarakat kita tidak bisa tidur tanpa membayar tempat kita 

tidur; ia punya hak untuk mendapatkan udara bersih atau air atau cahaya 

matahari hanya saat ia ada di jalanan. Satu-satunya hak yang dimilikinya 

adalah berjalan di jalan ini; sampai ia merasa lelah, atau tidak bisa berjalan, 

ia harus terus berjalan.

Tubuh laki-laki dan perempuan, bahkan lebih penting, anak mereka, tidak 

boleh dibeli serta dijual. Begitu pula air, tanah, dan udara, karena semua itu 

adalah kondisi yang diperlukan untuk keberadaan tubuh.

—JOHN RUSKIN

Orang berjuang dalam kehidupan, bukan untuk segala sesuatu yang benarbenar 

baik, tapi untuk kepemilikan banyak hal yang mereka sebut harta.
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 ��� Leo ToLSToy

Orang yang tak terbiasa dengan kemewahan, tapi memperolehnya karena ke-

betulan, kerap berpura-pura—supaya terlihat lebih penting di matanya dan 

di mata orang lain—bahwa kemewahan adalah hal biasa baginya, bahwa ia 

tidak terkejut karenanya, bahwa ia mengabaikannya. Hal itu sama dengan 

cara seorang bodoh berpura-pura ia bosan dengan kehidupan, dan bahwa ia 

bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik.

Kegembiraan jiwamu adalah indikasi kekuatanmu.

—RALPH WALDO EMERSON

Kau harus percaya pada kemungkinan kebahagiaan untuk bisa merasa baha-

gia.

Ambillah segala sesuatu yang dianggap sebagai kenyamanan dan kekayaan 

dari seseorang yang mengikuti hukum Ilahi maka orang itu akan tetap ba-

hagia.

Orang yang memanjakan perut akan mengkritik makanan dengan berkata 

bahwa makanan itu tidak enak; hal sama terjadi dengan orang yang tidak 

puas dengan kehidupannya di dunia.

Kita tidak punya hak merasa tidak bahagia dengan kehidupan. Kalau bagi ki-

ta kelihatannya kita tidak bahagia dengan kehidupan, kita harus melihatnya 

sebagai alasan untuk tidak bahagia dengan diri sendiri.
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Lebih baik tidak melakukan apa pun daripada melakukan hal yang berbahaya.

Kita kerap menolak ikut serta dalam kesenangan polos kehidupan karena 

terlalu sibuk dengan apa yang menurut kita harus kita lakukan. Kita harus 

menerima saat-saat ini karena permainan yang manis dan menyenangkan ka-

dang lebih penting serta perlu dibandingkan hal lain. Kerap kali urusan yang 

menurut orang sibuk dilakukannya sama sekali tidak penting, dan kadang 

lebih baik tidak dikerjakan.

Orang kejam sibuk setiap saat, seolah untuk mencari pembenaran akan ke-

kejaman perbuatannya.

Berpikir bahwa kesenangan dan kegembiraan itu tidak penting serta kadang 

jahat adalah suatu pandangan yang salah; seperti yang diyakini oleh Kristen 

Ortodoks kuno atau Puritan. Kesenangan sama pentingnya dengan pekerjaan, 

dan merupakan imbalan atas pekerjaan. Pekerjaan tak bisa berlangsung 

tanpa batas, dan istirahat yang diperlukan biasanya diakhiri dengan sejumlah 

kesenangan.

Kesenangan hanya buruk dalam tiga situasi berikut: saat harus membuat 

orang bekerja bagi kita karena mustahil bagi kita untuk memuaskan hasrat 

akan kesenangan, saat kita merencanakan permainan kompetitif untuk me-

nentukan siapa yang akan mendapatkan yang terbaik atau kesenangan ter-

tinggi, dan saat kesenangan hanya diperbolehkan untuk orang-orang terpilih. 

Namun, kalau semua kejahatan ini dihindari, terutama bagi orang muda, itu 

bukanlah kejahatan, melainkan kebaikan.

Kerja dan kesenangan harus bisa saling menggantikan; keduanya memenuhi 

kehidupan dengan kegembiraan, walaupun tidak semua pekerjaan dan kese-

nangan bisa melakukannya.
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 ��� Leo ToLSToy

Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 

merendahkan diri, ia akan ditinggikan.

—LUKAS 14:11

Orang yang berdiri jinjit tidak bisa bertahan lama, dan orang yang terlalu 

bangga akan dirinya tak bisa meneladankan contoh baik.

—LAO-TZU

Ia yang mencari kebijaksanaan sudah bijak; dan ia yang mengira telah mene-

mukan kebijaksanaan adalah orang yang bodoh.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Tak ada kekuatan luar yang bisa menjadikanmu rendah hati. Hanya ada sa-

tu cara untuk menjadi rendah hati; jangan memikirkan dirimu sendiri, tapi 

pikirkan caramu bisa melayani Tuhan dan sesama.
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Entah mengetahuinya atau tidak, semua makhluk hidup terhubung tanpa terpi

sah.

Aku tak akan sekadar mencari atau menerima penebusan pribadiku. Aku ti-

dak ingin menerima kepuasanku sendiri; selalu dan di mana pun aku hidup 

serta bekerja, aku akan berharap dan berjuang untuk penebusan universal bagi 

semua orang serta makhluk hidup di dunia. Sampai semua diselamatkan dan 

dibebaskan, aku tidak akan mengabaikan dunia yang berisi dosa, kesedihan, 

serta perjuangan ini.

—KEBIJAKSANAAN CHINA KUNO

Pahamilah bahwa kau adalah bagian dari persaudaraan spiritual besar; ada 

sesuatu yang membawa keceriaan dan ketenangan dalam pemikiran itu yang 

akan membuatmu tenang serta puas.

—MARCUS AURELIUS

Kemanusiaan mulai memahami bahwa kita semua akan bangkit atau jatuh 

bersama—bahwa kita terikat menjadi satu, saat kita hidup bersama. Orang 

makin mendengarkan suara yang membicarakan hal ini dalam diri kita.

—LUCY MALORY

Kebaikan individu dan kejahatan individu sama-sama punya kekuatan untuk 

menyebarkan kebaikan atau kejahatan di seluruh dunia.
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Berdasarkan kesan salah dan penyelewengan saat ini serta pemahaman salah 

akan Kristianitas, kehidupan kita menjadi lebih buruk dibandingkan para 

pagan.

Orang harus menjadi pelayan, dan ia harus membuat pilihan tentang pelayan 

siapakah ia; kalau ia adalah pelayan hasratnya, ia adalah pelayan orang lain, 

tapi kalau ia adalah pelayan jiwa Ilahi batinnya, ia adalah pelayan Tuhan 

sendiri.

Lebih baik memiliki tuan yang superior.

Penebusan umat manusia bergantung pada pemikir mandiri yang mengarah-

kan pikiran dengan tepat.

—RALPH WALDO EMERSON

Makin banyak rasa hormat yang diberikan oleh benda, adat istiadat, atau hu

kum berbeda, makin penuh perhatian kau untuk mempertanyakan hak yang 

dimiliki halhal ini atas rasa hormat ini.

Menarik sampai lepas kejahatan yang ada dalam kehidupan hanya bisa di-

mulai dengan membuat agama kita terbuka sehingga setiap orang di dunia 

bisa mengungkapkan kehidupan religius dan bisa membahas serta mencipta-

kan dan menemukan kebenaran religius.
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Kalau kita bilang dunia luar hanya ada seperti yang kita lihat, kita menyangkal 

bahwa ada makhluk lain, dengan indra yang berbeda dengan yang kita mi-

liki.

Saat aku mencuri pandangan terhadap sebuah benda, aku berusaha mengore-

lasikan karakteristik utamanya dengan gagasan yang sudah ada di kepalaku. 

Aku melihat garis putih di cakrawala, dan aku akan berpikir, Ada gereja 

putih di kejauhan. Tidakkah kita memberi segala sesuatu yang kita lihat di 

dunia ini bentuk sebelumnya dari imajinasi kita, yang dibawa kepada kita 

dari kehidupa kita sebelumnya?

Kita semua bisa melihat bahwa semua benda di dunia ada dalam dua cara: 

dalam hubungan dengan ruang dan waktunya—dengan memahami bahwa 

benda-benda itu ada dalam Tuhan dan diciptakan oleh Sifat Alami yang 

sama yang memiliki hubungan abadi dengan semua benda spiritual di dunia 

ini.

—Mengutip BENEDICTUS SPINOZA

Kenyataannya, dunia luar dalam dirinya sendiri tidak seperti yang kita lihat, 

dan karenanya segala sesuatu yang bersifat materi di dunia ini tidaklah penting. 

Kalau begitu, apa yang penting? al yang ada di manamana, pada setiap wak

tu, dan bagi semua orang: kerjapan Ilahi, akar spiritual kehidupan kita.
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Perbuatan jahat tak hanya menghancurkan jiwa, tapi kerap kembali untuk 

membawa kejahatan bagi sang pelaku.

Nilai moral terbesar bukanlah tidak melakukan kejahatan, bahkan kepada 

musuh. Kalau kau menghormati dirimu sendiri, kau tak akan melakukan 

kejahatan, bahkan dengan cara yang paling tak kentara.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Saat kau melempar bola ke udara, bola itu tidak diam di sana, tapi kembali 

ke bumi; sama halnya semua tindakan baik atau burukmu akan kembali 

kepadamu dalam bentuk lain, sesuai dengan hasrat hatimu, tak peduli jalan 

mana yang kautempuh.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Seorang pelaku kejahatan merasa bahagia saat kejahatannya belum matang, 

tapi saat kejahatan itu sudah matang dan siap, ia akan memahami apa itu 

kejahatan, dan kejahatannya akan kembali kepadanya seperti debu yang dilon

tarkan ke angin.

Tak di langit atau bumi atau kedalaman gunung, atau di mana pun di 

dunia ini ada tempat di mana orang bisa lari dari akibat dosa.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Orang yang melahirkan balas dendam hanya memperparah lukanya. Lukanya 

akan sembuh hanya bila ia berhenti melakukannya.

—FRANCIS BACON

Melakukan perbuatan dosa sama berbahayanya dengan mengusik binatang 

liar. Dalam sebagian besar kasus di dunia, kejahatan kembali ke si pelaku 

dalam bentuk terburuk dan terkasar.
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Ketenangan dan kerendahan hati memberikan kesenangan yang tak bisa di-

raih oleh mereka yang egois serta angkuh.

Persyaratan kehidupan baik adalah kedamaian di antara manusia, dan halang-

an utama kedamaian adalah keangkuhan. Orang haruslah rendah hati, siap 

menerima tuduhan keliru, siap untuk segala sesuatu; hanya dengan begitulah 

ia bisa membawa kedamaian dalam hubungan dan kehidupan orang lain.

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan 

memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 

pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan men-

dapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun 

ringan.

—MATIUS 11:28-30

Keangkuhan membela dirinya sendiri, dan tak hanya dirinya sendiri tapi juga 

dosa lain, serta membenci kerendahan hati sehingga menolak penyembuhan, 

dan menyembunyikan serta membenarkan dosa. Pemahaman akan dosa me-

miliki pengaruh positif pada orang; bahkan lebih berguna daripada perbuatan 

baik, yang bisa meningkatkan keangkuhan.

Bersikap tegaslah saat menghakimi diri sendiri dan bersikap lembutlah saat me

nilai orang lain maka kau tak akan punya musuh.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Jangan takut dihina kalau kau bisa menerimanya dengan kerendahan hati—

kau akan dibalas banyak kali dalam rahmat spiritual yang terkait dengan 

sikap rendah hati.
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Tanpa kebenaran, tak ada kebaikan hati; tanpa kebaikan hati, kebenaran tak 

mungkin diungkapkan.

”Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak me-

lakukan apa yang Aku katakan? Setiap orang yang datang kepada-Ku dan 

mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya—Aku akan menyatakan 

kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan—, ia sama dengan seorang 

yang mendirikan rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan 

dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, 

rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan 

tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, 

ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. 

Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan-

nya.”

—LUKAS 6:46-49

Selalu balas kebencian dengan kebaikan hati. Perusahaan paling sulit adalah 

yang termudah dalam pendiriannya, dan perusahaan terhebat memiliki awal 

mula yang rendah hati. Hadapi kesulitan selagi masih mudah, dan tangani 

hal besar saat masih kecil.

—LAO-TZU

Ada dua jalan yang menuntun ke nilai moral tinggi: yang pertama adalah ber-

sikap jujur dan adil, yang kedua adalah tidak berbuat jahat kepada makhluk 

hidup.

—MANU

Menyaru sebagai orang baik lebih buruk daripada berbuat jahat secara 

terang-terangan. 

8 Juni

pustaka-indo.blogspot.com

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com
http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Masyarakat Kristen, seperti yang sekarang ada, tidak mengikuti aturan Kris-

ten sebagaimana adanya.

Hampir semua upaya pikiran manusia diarahkan, bukan untuk mencerahkan 

karya para pekerja, tapi untuk menimbulkan lebih banyak kesenangan dari 

kemalasan yang membuang-buang waktu.

Kalau orang bisa melihat dunia kita dari jarak tertentu, ia mungkin akan meli-

hat begitu banyak kebodohan dan kebencian sehingga ia mungkin menangis. 

Kita melakukan begitu banyak perbuatan penuh kebencian buruk yang konyol 

dan bodoh. Seseorang memburu binatang liar dan dengan melakukannya 

menjadi binatang itu sendiri; yang lain memberi makan keledai dan kuda 

untuk menarik beban, serta mengabaikan orang yang mati kelaparan. Orang 

lain menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun rumah besar dan 

tak melakukan apa pun untuk membantu para gelandangan. Sejumlah orang 

hanya mencari keuntungan, yang lain berbelanja hanya untuk menghambur-

hamburkan uang, sementara yang lain mencuri.

Dalam segala hal yang berlebihan itu, semua perilaku jahat itu, kita meli-

hat orang hanya ingin mengurusi dirinya sendiri, tanpa memikirkan apa yang 

paling diperlukan di dunia ini.

—SANTO YOHANES KRISOSTOMOS

Anak kecil yang memerintah orang dewasa, atau orang bodoh yang memandu 

orang bijak adalah pelanggaran hukum alam. Sama halnya, sekelompok kecil 

orang yang terlalu terlibat dengan kebutuhan paling mendasar kerumunan 

besar yang kelaparan dan belum terpenuhi juga melawan hukum alam.

anya ada satu hal di dunia yang layak menjadi alasanmu mendedikasikan 

kehidupan, yaitu menciptakan lebih banyak cinta di antara manusia dan meng

hancurkan penghalang yang ada di antara mereka.
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 ��� Leo ToLSToy

Ada sesuatu dalam jiwa yang tak bisa mati, yang tak bisa dipengaruhi oleh 

kematian.

Ia yang mengalahkan yang lain itu kuat; ia yang mengalahkan dirinya sendiri 

itu berkuasa; dan ia yang tahu bahwa saat ia mati ia tidak akan hancur itu 

kekal.

—LAO-TZU

Orang lahir dan hidup hanya sebagai perwujudan, atau kepingan Tuhan; oleh 

karenanya mereka tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Mereka bisa menghi-

lang dari pandangan kita, tapi tak bisa dihancurkan. Seseorang ada dalam 

pandanganku untuk waktu lama; yang lain menghilang dari pandanganku 

dengan sangat cepat; tapi aku tak bisa berkata bahwa orang pertama ada 

lebih lama daripada yang kedua. Tak peduli seseorang melewati jendelaku 

dengan cepat atau lambat, aku tahu pasti bahwa orang ini ada sebelum aku 

melihatnya dan akan ada setelah ia menghilang dari pandanganku.

Ia yang tahu bahwa landasan kehidupan adalah jiwa terbebas dari bahaya. 

Saat mendekati gerbang indranya pada akhir masa hidup, ia tidak mengalami 

masalah.

—Mengutip LAO-TZU

Kehidupan nyata ada di luar waktu dan ruang; oleh karenanya, kematian bisa 

mengubah perwujudan kehidupan di dunia ini, tapi tidak bisa menghancurkan 

kehidupan itu sendiri.

Berusahalah hidup dengan sebagian jiwamu yang memahami keabadian, 

yang tidak takut dengan kematian. Dan sebagian jiwa itu adalah cinta.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Semua materi yang berubah dalam kehidupan sehari-hari itu kecil dibanding-

kan dengan yang terjadi dalam kehidupan spiritual kita. Mungkin ada per-

ubahan dalam perasaan dan tindakan, ada perubahan dalam pemikiran dan 

gagasan. Untuk bisa mengubah pikiran dan gagasan, kau harus memfokuskan 

pikiran sadar pada kebutuhan spiritual.

Setiap pikiran yang menjadi pergulatan seseorang, entah ia ekspresikan atau 

tidak, akan merusak atau memperbaiki kehidupannya.

—LUCY MALORY

Untuk melenyapkan dosa, kau harus menerima bahwa akar tiap dosa adalah 

pikiran buruk. Kita semua hanyalah konsekuensi dari apa yang kita pikirkan.

—BUDDHA

Kita menyesali hilangnya dompet yang penuh dengan uang, tapi pikiran 

baik yang datang pada kita, yang kita dengar dan alami, pikiran yang harus 

kita ingat serta terapkan dalam kehidupan, yang mungkin bisa memperbaiki 

kehidupan kita—kita kehilangan pikiran ini dan segera melupakannya, serta 

tidak menyesalinya, walaupun sebenarnya nilainya lebih besar dari uang ju-

taan.
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 ��� Leo ToLSToy

Penderitaan adalah kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan spiritual dan 

fisik.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, 

tetapi dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu 

akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berdukacita pada saat 

ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi 

akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah di-

lahirkan ke dunia.

—YOHANES 16:20-21

Sangat kerap terjadi kita berkata bahwa kita tidak menyukai penderitaan, 

bahwa kita telah terlalu banyak menderita, tapi penderitaan, segala bentuk 

penderitaan, selalu bagus untuk kita. Kadang, kita bahkan melihat ada gu-

nanya menderita: anak kecil menderita saat tumbuh, atau saat mereka perlu 

membersihkan luka dari nanah. Kita tidak bisa melihat manfaat penderitaan 

moral, tapi penderitaan itu juga menjadikan kita lebih baik dan lebih dekat 

dengan Tuhan.

Oleh karenanya, kita tumbuh: Kita jadi makin dekat dengan Tuhan dan Tu-

han datang mendekati kita saat keinginan kita menyatu dengan keinginan 

Tuhan.

—RALPH WALDO EMERSON

Kau harus mencari benih pertumbuhan spiritualmu pada masa mendatang 

di dalam penderitaan, atau kegetiran penderitaan akan terasa sangat intens.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Kecerdasan adalah kualitas yang menjadikan kita berbeda dari hewan.

Buddha berkata: ”Dalam meditasi, dalam ucapan, dalam kehidupan, dalam 

pelajaran, aku tak pernah melupakan hal terpenting: kebutuhan kecerdas-

an.”

Moral dan kecerdasan selalu selaras.

Kalau seseorang yang percaya diri bicara dengan seorang bijak, ia tidak akan 

memahami kebenaran, seperti halnya sendok tidak akan memahami kebenar-

an saat masuk ke mulut.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Aku tidak bisa menghasilkan peningkatan dalam diri siapa pun kecuali dengan 

bantuan kebaikan dan kemurahan hati yang sudah ada dalam diri orang itu.

—IMMANUEL KANT

Orang menyia-nyiakan kehidupan dengan mengabaikan kecerdasan mereka 

dan berkata bahwa hal itu tak bisa membimbing mereka.

Kecerdasan itu sama bagi semua orang, dan komunikasi didasarkan pada ke-

cerdasan; oleh karenanya semua orang harus memenuhi kebutuhannya.
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 ��� Leo ToLSToy

Saat kau berupaya tidak menyalahkan orang lain, kehidupanmu jadi jauh le-

bih mudah, tapi sangat sedikit orang yang melakukan upaya kecil ini.

Dalam kehidupan orang kudus, ada kisah tentang seorang petapa yang 

dalam mimpinya melihat seorang rahib yang telah lama meninggal, yang 

sepanjang kehidupannya agak lemah. Rahib ini berada di bagian surga yang 

sangat menyenangkan serta dihormati. Sang petapa bertanya, ”Bagaimana 

kau bisa diberi tempat ini, dengan semua kelemahanmu?” dan rahib itu 

menjawab bahwa itu karena ia tak pernah menyalahkan seorang pun selama 

kehidupannya.

Karena itu, hai manusia, siapa pun engkau, yang menghakimi orang lain, 

engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, 

engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang 

lain, melakukan hal-hal yang sama.

—ROMA 2:1

Makin tegas dan tanpa ampun kau menghakimi diri sendiri, makin adil dan 

baik hati kau saat menghakimi orang lain.

—KONFUSIUS

Jangan memuja tindakan menyalahkan dan menyesalkan orang lain. Orang 

baik harus menyembunyikan aib orang lain, bahkan mereka yang telah 

melukainya. Jangan mengingat orang yang menyesali kesalahan terdahulu-

nya.

—TALMUD

Kecuali kau sendiri tak punya dosa, jangan ucapkan satu kata pun tentang 

dosa orang lain, diamlah. Kalau kau membiasakan diri tidak menyalahkan 

orang lain, kau akan merasakan tumbuhnya kemampuan mencinta dalam ji-

wamu, dan kau akan melihat tumbuhnya kebaikan dalam kehidupanmu.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Mencintai Tuhan berarti mencintai kemungkinan kebaikan tertinggi yang 

bisa kita bayangkan dalam segala sesuatu.

Orang kerap berkata, ”Aku tidak memahami cinta akan Tuhan; apa itu cinta 

akan Tuhan?” Akan lebih tepat bila berkata, ”tidak bisa memahami cinta di 

dunia ini tanpa cinta akan Tuhan.”

Cinta sejati akan Tuhan adalah perasaan moral berdasarkan pemahaman 

yang jelas akan keberadaan-Nya yang superior dan tinggi; cinta akan Tuhan 

terjadi bersamaan dengan cinta akan nilai moral, kebenaran, dan kebaikan.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Orang yang mengerti hukum tapi jauh dari cinta akan Tuhan itu seperti 

pegawai bank yang punya kunci bagian dalam bank tapi tidak punya kunci 

pintu depan.

—TALMUD

Perintah Tuhan harus diikuti karena cinta akan Tuhan, bukan takut akan 

Tuhan.

—TALMUD

Kalau kau mencintai seseorang tanpa mencintai Tuhan, yang adalah kebaikan 

dalam dirinya, kau menanamkan benih kekecewaan dan penderitaan dengan 

cinta ini pada masa depan.

Mereka yang berkata mencintai Tuhan tapi tidak menyukai tetangganya 

berbohong kepada manusia; mereka yang mencintai tetangganya tapi tidak 

mencintai Tuhan berbohong pada dirinya sendiri.

Hanya kesempurnaan yang layak mendapatkan cinta sepenuhnya. Untuk 

merasakan cinta sepenuhnya, kita bisa membuat ilusi bahwa sejumlah objek 

tak sempurna dari cinta kita adalah ”kesempurnaan” atau kita bisa mencintai 

kesempurnaan, yaitu Tuhan.
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 ��� Leo ToLSToy

Perbaikan masyarakat hanya bisa dicapai dengan perbaikan moral setiap 

individu.

Kita hidup dalam era kedisiplinan, budaya, dan peradaban, tapi bukan dalam 

era moralitas. Pada keadaan sekarang, kita bisa bilang bahwa kebahagiaan 

orang tumbuh, tapi ketidakbahagiaan juga meningkat. Bagaimana kita bisa 

membuat orang bahagia saat mereka tidak terdidik untuk memiliki moral 

tinggi? Mereka tidak menjadi bijak.

—IMMANUEL KANT

anya ada satu cara untuk memerangi kejahatan umum dari kehidupan: hal itu 

ada dalam kesempurnaan moral, agama, dan spiritual kehidupanmu sendiri.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Kemalangan akibat perang dan persiapan perang hanya sedikit berkaitan de-

ngan alasan yang diberikan untuk menjelaskan perang: alasan sesungguhnya 

biasanya sangat tidak signifikan sehingga bahkan tak layak dibicarakan, dan 

benar-benar tidak diketahui oleh mereka yang tewas.

Kegilaan perang masa kini dibenarkan oleh kepentingan kerajaan, nasionalisme 

umum, keseimbangan Eropa, atau ambisi. Kalau ada ambisi dalam diri 

orang, ini adalah cara yang sangat aneh untuk mempertahankannya, dengan 

semua kejahatan yang terjadi pada orang selama perang: hancurnya rumah, 

penjarahan, dan pembunuhan massal.

—ANATOLE FRANCE

Kau bertanya padaku, apakah orang yang beradab perlu berperang? Dan 

aku berkata kepadamu bukan saja hal itu ”sudah” tidak perlu, tapi bahwa hal 

itu tak pernah perlu, dan bukan kadang tapi selalu menghancurkan pertum-

buhan normal kemanusiaan, menghancurkan keadilan, dan menghentikan 

kemajuan.

—GALSTON MOHK

anya selama masa peranglah menjadi jelas bagaimana jutaan orang bisa 

dimanipulasi. Orang, jutaan orang, merasa sangat bangga melakukan halhal 

yang oleh mereka sendiri dianggap bodoh, jahat, berbahaya, menyakitkan, dan 

kriminal—hal yang mereka kritik secara kuat, tapi terus lakukan.

Alasan yang diberikan pemerintah untuk perang selalu berupa tabir, yang di 

baliknya terdapat alasan serta motif yang sama sekali berbeda.
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 ��0 Leo ToLSToy

Memahami kewajiban kita memberi kita pemahaman akan jiwa Ilahi kita. 

Pemahaman akan jiwa Ilahi kita juga memberi kita pemahaman akan kewa-

jiban.

Di jiwa kita ada sesuatu yang, kalau kita melihatnya sebagai apa adanya dan 

memberinya perhatian yang layak, akan selalu memberi kita kesenangan besar; 

hal ini adalah disposisi moral atau kualitas yang diberikan kepada kita saat 

penciptaan.

—IMMANUEL KANT

Orang bisa mencapai kegembiraan surgawi: mereka yang murni dan dipenuhi 

dengan hasrat akan kehidupan baik menerima kesenangan dalam raga mere-

ka, dalam kehidupan materi. Saat pikiran dan hatimu murni, sang Ilahi akan 

terbuka bagimu.

—KEBIJAKSANAAN BRAHMA INDIA 

Kalau hatimu dipenuhi nilai moral, kau akan menemukan kebahagiaan dan 

keindahan.

—RALPH WALDO EMERSON

Suara nuranimu adalah suara Tuhan.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Nuranimu adalah pemahamanmu akan asal mula spiritualmu; hanya saat 

kau memiliki kesadaran semacam itulah ia akan menjadi pemandu sejatimu 

dalam kehidupan.

Ada dua keberadaan berbeda dalam dirimu, yang satu buta dan indriawi, 

yang lain bisa melihat dan spiritual.

Keberadaan spiritual ini disebut nurani dan bisa dibandingkan dengan 

jarum kompas yang menunjuk kebaikan di satu sisi, serta kejahatan di sisi 

lain. Kita tidak bisa menerima kompas ini sampai kita lepas dari kebaikan, 

tapi segera setelah melakukan hal buruk, kita merasa kompas ini ditarik dari 

arah kebaikan dalam hidup.

Tuhan memberi kita nurani umat manusia secara keseluruhan, juga nurani 

sebagai individu; dengan bantuan kedua hal ini, seperti halnya dengan dua 

sayap, kita bisa terbang lebih tinggi dan makin mendekati Tuhan serta me-

mahami kebenaran.

—GIUSEPPE MAZZINI

Oh, nurani: kau adalah suara surgawi yang tak bisa mati, dan penuntun sejati 

serta hakim kebaikan. Kau membuat orang menyerupai Tuhan.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Masa muda adalah waktunya hasrat dan nafsu sesaat, tapi saat ini dengarkan 

nuranimu dan terimalah sebagai kewenangan tertinggi. Selalu tanyakan pada 

dirimu sendiri apakah tindakanku selaras dengan nuraniku? Dan jangan ta-

kut mencapai makna berbeda dari orang lain.

—THEODORE PARKER

Takutlah akan semua yang tak bisa diterima oleh nuranimu.
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 ��� Leo ToLSToy

Ada masanya manusia memakan daging orang dan merasa tak ada yang salah 

dengannya; bahkan sekarang ada orang liar semacam itu. Manusia berhenti 

makan daging orang, sedikit demi sedikit; sekarang mereka berhenti makan 

daging hewan sedikit demi sedikit, walaupun hal itu membutuhkan waktu. 

Namun, akan tiba saatnya manusia memiliki rasa jijik yang sama terhadap da

ging hewan dengan yang saat ini mereka miliki terhadap daging orang.

—Mengutip ALPHONSE LAMARTINE

Melemparkan anak kecil ke orang lain sebagai anak angkat, mengatur per-

tarungan gladiator, menyiksa tahanan, dan melakukan perbuatan lain yang 

tak beradab adalah hal yang sangat buruk. Pada masa mendatang, akan tiba 

waktunya ketika membunuh hewan dan memakan dagingnya adalah hal 

yang tidak bisa diterima.

—DR. JOHANN GEORG VON ZIMMERMANN

Jangan menudingkan jari ke saudaramu, dan jangan menumpahkan darah 

ke makhluk hidup mana pun yang hidup di dunia, entah makhluk hidup 

atau hewan peliharaan atau hewan liar atau burung. Di kedalaman jiwamu 

sejumlah suara Ilahi menghentikanmu dari menumpahkan darah. Ada kehi-

dupan di dalamnya. Kau tidak bisa kembali ke kehidupan ini.

—ALPHONSE LAMARTINE

Pada masa kita, pembunuhan hewan untuk kesenangan atau makanan ham-

pir menjadi kejahatan, dan memburu serta makan daging hanyalah hal se-

pele, tapi merupakan tindakan buruk, yang seperti tindakan buruk lainnya 

menuntun ke banyak tindakan yang lebih buruk. 
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Penderitaan kehidupan yang tidak cerdas membawa kepada kita kebutuhan 

akan kehidupan yang cerdas.

Sebelumnya, aku hidup dalam dosa, dan aku melihat bahwa kebanyakan 

orang di sekitarku hidup dalam cara sama. Seperti perampok, aku tahu 

aku tidak bahagia dan menderita, serta bahwa orang-orang di sekitarku 

tidak bahagia dan menderita; serta aku tidak melihat cara apa pun untuk 

keluar dari situasi ini kecuali dengan bunuh diri atau mati. Kehidupan ter-

lihat sangat buruk bagiku. Lalu, aku mendengar perkataan Kristus serta 

memahaminya. Kehidupan pun berhenti terasa sebagai suatu kejahatan, dan 

alih-alih putus asa aku merasa bahagia untuk kehidupan yang melampaui 

kematian.

Kita bisa memahami kebijaksanaan lewat tiga cara: pertama, dengan berme-

ditasi; yang merupakan cara paling mulia. Kedua, dengan dipengaruhi orang 

atau mengikuti orang; ini cara termudah. Ketiga, dengan mengalaminya; ini 

cara tersulit.

—KONFUSIUS

Saat kau menderita, jangan pikirkan bagaimana kau bisa lolos dari penderitaan 

itu, tapi pusatkan upaya pada kesempurnaan moral dan spiritual apa yang di-

butuhkan oleh penderitaan ini.

Semua kemalangan umat manusia secara keseluruhan dan individu tidaklah 

tak berarti; semua itu membawa orang dan individu serta bangsa dengan 

cara berbeda menjadi makin dekat dengan tujuan yang disiapkan di depan 

mereka: kemunculan Tuhan, bagi semua orang dalam dirinya, dan dalam 

umat manusia.
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 ��� Leo ToLSToy

Hanya ada satu agama sejati bagi seluruh umat manusia.

Perbedaan antaragama—sungguh suatu ungkapan yang aneh. Tentu saja 

iman berbeda itu mungkin, dan menurut peristiwa sejarah, iman bisa dite-

ruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memperkuat agama; 

dengan cara yang sama, ada berbagai buku agama berbeda—Sutra, Veda, 

Alquran, dsb. Namun, hanya mungkin ada satu agama, dan hal itu nyata 

untuk sepanjang masa.

—IMMANUEL KANT

Kita bisa percaya pada satu hal, kita bisa tahu bahwa hal itu ada, bahkan kalau 

kita tidak memahaminya dengan kecerdasan kita, atau menjelaskannya dengan 

katakata.

Kalau kau seorang muslim, hiduplah dengan orang Kristen; kalau kau orang 

Kristen, hiduplah dengan orang Yahudi; kalau kau orang Katolik, hiduplah 

dengan orang Ortodoks—apa pun agama yang kauanut, berikan rasa hormat 

yang sama kepada orang dari agama berbeda. Kalau ucapanmu bersama-sama 

tidak membangkitkan kemarahanmu akan perlakuan tidak adil dan kalau 

kau bisa berkomunikasi secara baik dengan mereka, kau telah mencapai ke-

damaian. Konon, tujuan semua agama itu sama: semua orang mencari cinta, 

dan seluruh dunia adalah tempat untuk cinta. Lalu, kenapa kita harus bicara 

tentang perbedaan antara masjid Islam dan gereja Kristen?

—KEBIJAKSANAAN ISLAM

Jangan takut akan keengganan, tapi pelajarilah iman dan agama berbeda se-

cara cerdas.
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Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Hanya ia yang menerima bahwa esensi atau makna kehidupannya bukanlah 

materi tapi spirituallah yang bisa bebas.

Budak yang bahagia dengan keadaannya adalah budak dua kali lipat, karena 

tak hanya tubuhnya, tapi jiwanya juga menjadi budak.

Oh Tuhan, sementara aku berada di dunia ini, aku ingin menjadi siapa diri-

ku.

—EPICTETUS

Kedamaian adalah rahmat besar kalau bisa diraih, tapi kalau kedamaian 

diraih dengan perbudakan, hal itu menjadi kemalangan dan bukan rahmat. 

Kedamaian adalah kebebasan yang didasarkan pada penerimaan akan hak se-

mua orang, dan perbudakan adalah lawan dari hak serta harga diri manusia. 

Oleh karenanya, kita harus mengorbankan segala sesuatu untuk meraih ke-

damaian, tapi terlebih lagi, untuk melepaskan diri dari perbudakan.

—Mengutip MARCUS TULLIUS CICERO

Ingatlah bahwa kau menjadi lebih bebas bila mengubah opinimu dan meng-

ikuti mereka yang telah mengoreksi kesalahanmu daripada bersikap keras 

kepala tentang kesalahanmu.

—MARCUS AURELIUS

Hanya ada satu pengetahuan sejati: yaitu yang bisa menolong kita menjadi 

bebas. Setiap jenis pengetahuan lain hanyalah penggembira.

—VISHNU PURANA, KEBIJAKSANAAN INDIA

Tidak ada jalan tengah: pilihannya adalah menjadi budak manusia atau budak 

Tuhan.
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 ��� Leo ToLSToy

Pemahaman atau kesadaran penuh akan kematian mengajari orang untuk 

memilih hal-hal yang penuh atau bisa dipenuhi; dan hal-hal itu adalah yang 

terpenting.

Kau bisa mati dengan sangat cepat; tapi kau punya waktu untuk membebaskan 

diri dari hasrat. Bersikap rendah hatilah kepada semua orang.

—MARCUS AURELIUS

Orang bijak lebih berpikir tentang kehidupan daripada kematian.

—BENEDICTUS SPINOZA

Tak ada kematian bagi jiwa; oleh karenanya, orang yang menjalani kehidupan 

spiritual dibebaskan dari kematian.

Apakah kau cemas akan saat kematianmu? Kehidupan kita hanya momen se-

saat dalam keabadian. Pikirkanlah maka kau akan melihat bahwa ada keaba-

dian di belakangmu dan di hadapanmu, serta di antara kedua jurangmu yang 

besar, apa perbedaan yang terjadi, entah kau hidup tiga hari atau tiga abad?

—MARCUS AURELIUS

Kapan pun kau bertanya apakah kau harus bersikap begini terhadap orang 

lain, tanyakan pada dirimu, apa yang akan kulakukan kalau tahu bahwa kau 

akan meninggal malam ini, dan tak seorang pun akan mengetahui apa yang 

kaulakukan? Kematian mendorong orang menyelesaikan urusannya; di an-

tara semua tindakan, hanya ada satu jenis yang penuh, dan itu adalah cinta 

yang tak mengharapkan balasan.
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Menyadari kesan yang ditimbulkan oleh kehidupan dan perbuatan kita terha-

dap orang lain sangatlah berguna.

Kau harus hidup sedemikian rupa sehingga orang lain berpikiran baik kepa-

damu dan kau berpikiran baik terhadap dirimu sendiri.

—LUCY MALORY

Penghalang yang sulit dan tak tertahankan bagi orang lain kurang berarti 

bagi dirimu. Kau tidak melihatnya, dan saat bicara tentang orang lain yang 

mengalami rintangan ini, kau tidak menyadari bahwa kau sedang menggam-

barkan dirimu sendiri.

—JEAN DE LA BRUYÈRE

Sarana paling sederhana, cepat, dan pasti supaya dikenal sebagai orang berni-

lai moral tinggi adalah mengupayakan sendiri supaya kau bisa benar-benar 

memiliki nilai moral tinggi. Periksa setiap nilai moral tinggi maka kau akan 

melihat bahwa semuanya bisa dicapai dengan ikhtiar dan latihan.

—SOKRATES

Seseorang tetap diam, dan orang-orang membicarakannya. Orang lain bicara 

banyak, dan orang-orang membicarakannya. Orang ketiga bicara sedikit, dan 

orang-orang membicarakannya. Tak ada hal yang tak dibicarakan orang atau 

menjadi bahan olok-olok mereka.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Apakah kau menyebut seseorang bahagia kalau ia merasakan kekuatannya da-

lam diri anak atau temannya, atau dalam hal lain yang tak permanen? Dalam 

satu detik, kekayaannya itu bisa hancur. Jangan mencari dukungan selain dari 

diri mentalmu dan Tuhan.

Jangan pernah berusaha membenarkan perbuatanmu.
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 ��� Leo ToLSToy

Cinta memberi orang tujuan kehidupan. Kecerdasan menunjukkan padanya 

sarana untuk mencapai tujuan itu.

Dalam skema dunia, orang tak lebih dari biji pinus, atau tanaman lemah, 

atau sejumlah kecil rumput rawa, tapi ia adalah rumput yang memiliki ke-

cerdasan.

—BLAISE PASCAL

Orang berbeda dari hewan lain hanya dalam hal kecerdasan; sejumlah orang 

berusaha mengembangkannya dan yang lain mengabaikannya, seperti halnya 

mereka berupaya menolak kualitas lain yang membedakan mereka dari hewan.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Aku memuji Kristianitas karena membangun, memperkuat, dan mengangkat 

sifat intelektualku.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Kalau seseorang kurang cerdas, ia tidak bisa membedakan keburukan dari 

kebaikan sehingga ia tidak bisa benar-benar mencari atau memiliki kebaikan 

sejati.
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Kehidupan yang baik hanya diberikan kepada mereka yang berupaya meraihnya.

Supaya bisa memiliki kehidupan yang baik, kau tidak boleh takut melakukan 

perbuatan baik. Kekuatan dan dayamu untuk melakukan tindakan-tindakan 

kecil tak boleh kurang dibandingkan dengan yang kauberikan bagi perbuatan 

yang terbesar dan terhebat.

Supaya bisa menuangkan sewadah penuh air, kau harus memegangnya dengan 

sejajar. Supaya bisa membuat silet tajam, kau harus mengasahnya. al sama 

harus berlaku dengan jiwamu jika kau mencari kebaikan sejati.

—LAO-TZU

Kalau ada sesuatu yang hebat dalam dirimu, hal itu tak akan muncul pada 

panggilan pertamamu. Hal itu tak akan muncul dan datang padamu dengan 

mudah, tanpa upaya dan ikhtiar.

—RALPH WALDO EMERSON

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan menda-

pat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang 

meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap 

orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.

—MATIUS 7:7-8

Berusahalah menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan nilai moral tinggi 

yang ditetapkan di hadapanmu. Mungkin ini sulit, tapi seiring waktu akan 

terasa makin menyenangkan.

Kalau memerlukan kebaikan, ikutilah hukum Tuhan. Dan mengikuti hu-

kum Tuhan hanya mungkin dengan melakukan upaya. Bukan saja upaya ini 

diganjar dengan kehidupan bahagia, tapi bahkan upaya ini sendiri memberi-

kan rahmat terbesar dalam kehidupan.

27 Juni

pustaka-indo.blogspot.com

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com
http://pustaka-indo.blogspot.com


 ��0 Leo ToLSToy

Hubungan keluarga hanya bagus dan kokoh serta memberikan nilai moral 

tinggi bagi orang saat melampaui keluarga dan juga agama, serta membuat 

semua anggota keluarga percaya pada satu Tuhan dan hukum-Nya. Kalau 

tidak, keluarga tidak menjadi sumber kesenangan, melainkan penderitaan.

Salah satu penjelasan paling umum untuk perbuatan buruk adalah nama ke-

luarga. Orang mencuri, menyuap, melakukan banyak hal menjijikkan dalam 

kehidupan—semua itu hanya bisa dijelaskan dengan cinta akan keluarga.

Cinta akan keluarga adalah perasaan egois, dan karenanya bisa membenarkan 

tindakan yang tak layak dan buruk.

Orang memberitahukan kepada-Nya; ”Ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu 

ada di luar dan ingin bertemu dengan Engkau.” Tetapi Ia menjawab mereka: 

”Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah mereka, yang mendengarkan firman 

Allah dan melakukannya.”

—LUKAS 8:20-21

Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada-Ku, ia tidak layak 

bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih 

daripada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.

—MATIUS 10:37

Dalam cinta akan keluarga, dalam makna tinggi moral, tak ada yang baik 

atau buruk, seperti dalam cinta diri. Keduanya wajar. Cinta pada keluarga, 

juga pada diri sendiri, saat melampaui batasnya, bisa menjadi kejahatan, tapi 

tak akan pernah bisa menjadi nilai moral tinggi, karena merupakan perasaan 

alami.
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Depresi adalah keadaan jiwa saat kau tidak bisa melihat hal yang masuk akal 

dalam kehidupanmu sendiri atau kehidupan di dunia. Keadaan ini tak hanya 

menyakitkan bagi orang di sekitarmu, tapi juga bisa memengaruhi mereka, 

dan orang yang benar-benar baik menghadapi hal yang tak menyenangkan 

ini saat sedang sendirian. Saat memiliki jiwa buruk atau suasana hati yang 

buruk, atau merasa tersinggung, kau harus sendirian.

Saat segala sesuatu yang kaulihat muncul dalam bayangan yang gelap dan mu-

ram, serta terasa mengancam, dan kau hanya ingin memberitahu orang hal-

hal yang tidak menyenangkan serta buruk, jangan percayai persepsimu. Per-

lakukan dirimu seolah sedang mabuk. Jangan ambil tindakan atau langkah 

sebelum keadaan ini menghilang.

Kau tak pernah boleh merasa depresi.

Orang harus selalu merasa bahagia; kalau ia tidak bahagia, artinya ia bersa-

lah.

Oh Tuhan, bantu aku untuk selalu bahagia dan bersukacita mengikuti serta 

memenuhi keinginanMu.

Baik penderitaan fisik maupun periode depresi adalah bagian dari kehidup-

anmu di dunia, dan kita harus menunggu dengan sabar sampai semua itu 

berakhir, atau kehidupan kita berakhir.
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 ��� Leo ToLSToy

Segera setelah orang mengajukan pertanyaan ini pada dirinya, ”Bagaimana 

aku bisa menjalani kehidupanku dengan sebaik mungkin?” semua pertanyaan 

lain pun terjawab.

Kehidupan sejati tidak mengambil tempat di perubahan ranah luar, tapi di 

ranah batin, tempat perubahan bisa diamati dengan sulit, dalam kehidupan 

spiritual kita.

Tetapi Tuhan menjawabnya: ”Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan 

diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah 

memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya.”

—LUKAS 10:41-42

Alihalih menyelamatkan kemanusiaan, semua orang harus menyelamatkan 

dirinya sendiri.

—ALEXANDER HERZEN

Semakin orang percaya bahwa orang lain bisa memperbaiki kehidupannya, 

semakin pelan perbaikan itu akan terjadi.
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Jiwa manusia adalah Ilahi.

Setiap kebenaran memiliki asal muasal dalam Tuhan. Saat terwujud dalam 

manusia, itu bukan karena berasal dari diri manusia, tapi karena manusia itu 

memiliki kuantitas transparansi sehingga bisa mengungkapkannya.

—BLAISE PASCAL

Saat setelah hujan air mengalir dari atap melalui pipa, rasanya seolah air 

mengalir keluar dari pipa, tapi kenyataannya air itu jatuh dari langit. Feno-

mena sama bisa dilihat dalam ajaran agama yang diajarkan kepada kita oleh 

orang kudus. Bagi kita seolah ajaran itu berasal dari mereka, tapi kenyataan-

nya ajaran itu datang dari Tuhan.

—THE GOSPEL OF SRI RAMAKHRISNA

Tujuan seseorang di dunia adalah menjadi selaras dengan keabadian. Saat 

itulah aliran cinta dan kecerdasan semesta bisa diarahkan melalui orang ini, 

seolah melalui jalan yang jelas.

—LUCY MALORY

Kehidupan diberikan kepada kita dengan cara yang sama dengan anak kecil 

diberikan ke pengasuh, supaya bisa dibesarkan sampai mencapai kedewasaan.

Jaga dirimu dalam kemurnian, jauh dari kejahatan, supaya kekuatan Ilahi bi-

sa datang melaluimu. Dan dalam aliran kekuatan Ilahi yang melalui dirimu 

inilah ada kesukacitaan besar.
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Tak ada ranah tempat kata-kata dalam bahasa kita begitu disalahgunakan 

selain dalam kritik terhadap seni, terutama seni yang palsu.

Karya seni memberikan kesan hebat pada kita hanya saat ia memberi kita 

sesuatu yang, bahkan dengan semua upaya kecerdasan kita, tidak bisa kita 

pahami sepenuhnya.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Seni punya dampak tertentu pada manusia sehingga banyak hal aneh bisa 

terjadi dalam jiwa mereka: misteri menjadi makin jelas; hal samar menjadi 

terlihat jelas; hal rumit menjadi lebih sederhana; apa yang tadinya mungkin 

menjadi kebutuhan. Seniman sejati selalu menyederhanakan.

—Mengutip HENRI AMIEL

Ingatlah bahwa kau tak bisa melakukan apa pun yang luar biasa karena ter

dorong oleh kompetisi; kau tidak bisa melakukan apa pun yang mulia karena 

terdorong oleh kebanggaan.

—JOHN RUSKIN

Ada dua indikasi yang sangat jelas mengenai ilmu pengetahuan sejati dan 

seni sejati: tanda batin pertama adalah cendekiawan atau seniman tidak 

berkarya demi keuntungan, tapi demi pengorbanan, demi panggilannya; 

yang kedua, tanda luar, adalah bahwa karyanya dipahami oleh semua orang. 

Ilmu pengetahuan sejati mempelajari dan memungkinkan pengetahuan yang 

dianggap penting oleh manusia pada era itu, serta seni sejati mengalirkan 

kebenaran dari ranah pengetahuan ke ranah perasaan.

Menciptakan seni tidaklah meninggikan seperti dikira banyak orang, tapi je-

las merupakan hal yang baik dan berguna untuk dilakukan, terutama kalau 

menyatukan orang dan membangkitkan perasaan baik dalam diri mereka.
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Orang diperbudak sampai tahap ia percaya bahwa kehidupannya hanya me-

miliki awal mula fisik.

Tak ada yang bisa dilakukan tanpa iman. Keengganan bisa membunuh 

orang, atau menghancurkan seluruh bangsa. Kenapa begitu sulit memberi 

kemerdekaan bagi orang? Karena saat orang tidak punya iman mendalam, 

mereka tidak benar-benar yakin dengan hak mereka.

—F. ROBERT DE LAMENNAIS

Mereka bilang kebaikan tertinggi adalah kebebasan. Dan kalau kebebasan 

adalah kebaikan, lalu bagaimana seseorang yang bebas bisa tidak bahagia? 

Kalau melihat orang yang tidak bahagia, kau harus tahu bahwa ia bukanlah 

orang yang bebas; ia adalah budak sesuatu. Supaya bisa benar-benar bebas, 

kau harus siap memberi Tuhan segala sesuatu yang telah kauterima dari-

Nya. Kau harus siap menyatukan keinginanmu dengan keinginan Tuhan.

—Mengutip EPICTETUS

Saat kau tidak memiliki kebebasan, kehidupanmu menjadi kehidupan he-

wan.

—GIUSEPPE MAZZINI

Harga diri dan kebebasan adalah kebutuhan terus-menerus. Maka, mari kita 

jaga, atau biarkan diri kita mati dengan terhormat.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Kalau kau merasa tidak bebas, lihatlah penyebabnya di dalam dirimu.
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 ��� Leo ToLSToy

Hukuman adalah keyakinan yang perlahan ditinggalkan orang.

Orang melakukan kejahatan sehingga orang lain, atau sekelompok orang, 

dalam rangka memerangi kejahatan ini, tidak bisa memikirkan apa pun yang 

lebih baik dari menciptakan kejahatan lain, yang mereka sebut hukuman.

Setiap hukuman didasarkan, bukan pada logika atau perasaan adil, tapi hasrat 

akan kejahatan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan kepadamu atau 

orang lain.

Hukuman mati adalah bukti yang sangat jelas bahwa pengaturan masyarakat 

kita jauh dari sifat Kristiani.

Segala sesuatu tentang sistem hukuman dan segala sesuatu mengenai hukum 

kriminal kita sekarang ini akan disikapi oleh generasi mendatang dengan 

cara yang sama dengan kita menanggapi kanibalisme atau pengurbanan ma-

nusia untuk dewa pagan kuno. ”Bagaimana mungkin mereka tidak melihat 

ketakbergunaan dan kekejaman dari hal-hal yang mereka lakukan itu?” demi-

kian kata keturunan kita tentang kita.

Menghukum orang lain itu seperti meletakkan lebih banyak kayu di perapian. 

Setiap kejahatan sudah memiliki hukumannya sendiri, dan lebih kejam serta adil 

dibandingkan hukuman yang diciptakan manusia.

Kita harus ingat bahwa hasrat untuk menghukum adalah bagian dari perasa-

an hewani yang sangat rendah dan harus ditekan, serta tidak boleh menjadi 

bagian dari realitas kita. 
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Salomo dan Ayub tahu serta bicara dengan bijak mengenai tak bergunanya ke-

hidupan manusia. Yang pertama adalah orang paling bahagia, dan yang kedua 

adalah orang paling sengsara di dunia. Yang satu mengetahui kenikmatan 

luar biasa, yang lain realitas kemalangan.

—BLAISE PASCAL

Ikuti jalan kehidupan terbaik yang bisa kauikuti, maka kebiasaan akan men-

jadikan jalan ini cocok serta menyenangkan bagimu.

Inilah aturan kehidupan yang Ilahi: hanya nilai moral tinggi yang berdiri ko-

koh. Hal-hal lain tidak berarti apa-apa.

—PYTHAGORAS

Kalau kau takut akan penderitaan dan kemalangan, kau siap menjadi tidak 

bahagia. Mereka yang takut akan kemalangan biasanya layak mendapatkan-

nya.

—PERIBAHASA CHINA

Kebahagiaan dan ketenangan tidak berada di dalam atau luar diri kita. Ke-

duanya ada dalam Tuhan, yang ada di dalam dan luar diri kita.

—BLAISE PASCAL

Segala sesuatu berasal dari Tuhan; oleh karenanya, segala sesuatu itu baik. Keja

hatan adalah kebaikan yang tidak kita pahami karena kepicikan kita.

Saat orang memahami kejahatan dalam perbuatannya, semua kemalangan lain 

yang bisa ditolaknya tak berarti apa-apa dibandingkan dengan kenikmatan 

dan kebebasan yang bisa dialaminya kemudian.
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 ��� Leo ToLSToy

Tak ada deskripsi perang atau kekejaman dan keganasannya yang bisa meng-

hentikan orang supaya tidak terlibat di dalamnya. Salah satu alasannya ada-

lah saat melihat keganasan dalam perang, semua orang jadi paham bahwa 

kalau hal buruk seperti itu bisa terjadi dan diterima oleh banyak orang, pasti 

ada alasan atas keberadaannya.

Seorang saksi menceritakan pengalamannya dalam perang Rusia-Jepang, 

saat ia ada di dek atas kapal perang Variag selama serangan Jepang. Itu 

adalah pemandangan yang sangat buruk. Di mana pun terlihat darah, po-

tongan daging, dan mayat dengan kepala terpenggal, bau darah begitu kuat 

sehingga bahkan orang tertangguh dan terkeras pun pusing. Menara meriam 

bersenjata mengalami penderitaan terparah. Ranjau meledak di atasnya dan 

menewaskan perwira muda komandan artileri kapal. Hanya satu yang tersisa 

dari orang malang itu; kepalan tangannya, tangan yang menggenggam senjata. 

Dua dari empat pelaut yang berdiri di dekat komandannya tercabik-cabik, 

dan dua lainnya mengalami luka parah; setelah itu kaki keduanya diamputasi 

dan sisa kaki mereka dipotong habis. Sang komandan pertempuran meng-

alami luka kecil di kepala, di kening. Kotoran menjijikkan, penyakit parah, 

kelaparan, kebakaran, kehancuran, kejahatan—itulah kejayaan militer, itulah 

perang.

—HENRI HARDUIN GARDUEN

Perang pada era ini lebih buruk dibandingkan perang pada periode mana 

pun dalam sejarah manusia.

—GUY DE MAUPASSANT

Telah tiba waktunya untuk bicara tentang kejahatan perang. Tidak benar bahwa 

keberadaan perang membuktikan kebutuhan akannya. Sejarah umat manusia 

mengatakan bahwa hal semacam itu tak akan terjadi.

 

6 Juli
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Menyangkal Tuhan adalah menyangkal dirimu sebagai makhluk spiritual dan 

intelektual.

Aku mengenal Tuhan dan jiwa bukan dengan definisinya, tapi dengan 

cara yang benar-benar berbeda. Berusaha mendefinisikan Tuhan sama de-

ngan menghancurkan pengetahuan ini dalam diri manusia. Aku tahu bahwa 

Tuhan ada, bahwa jiwaku ada; pengetahuan ini jelas bagiku karena hal itu di-

berikan kepadaku. Aku tak punya keraguan sedikit pun tentang keberadaan 

Tuhan kalau aku bertanya: Siapakah aku? Siapakah aku? Kakiku bukanlah 

diriku; lenganku bukanlah diriku; kepalaku bukanlah diriku; perasaanku 

bukanlah aku; bahkan pikiranku bukanlah aku. Lalu, siapakah aku? Aku ada-

lah diriku sendiri, aku adalah jiwaku. Tak peduli sisi mana yang kudekati de-

ngan pertanyaan ini, secara tak terhindarkan aku datang kepada Tuhan. Awal 

mula kehidupanku adalah Tuhan, awal mula keberadaanku adalah Tuhan. 

Hal sama berlaku pada jiwa. Kalau aku ingin tahu kebenarannya, aku tahu 

bahwa awal segala sesuatu adalah jiwaku; kalau aku ingin memahami perasa-

anku akan cinta dan kebutuhan akan kebaikan, aku sekali lagi menemukan 

sumbernya dalam jiwaku.

Tuhan itu ada. Kita tidak boleh membuktikannya; menyangkal Tuhan adalah 

gila. Tuhan tinggal dalam nuraniku, dalam nurani seluruh kemanusiaan, da-

lam seluruh semesta, dan kita bicara dengan Tuhan dalam momen kesedihan 

serta kegembiraan yang terpenting.

—GIUSEPPE MAZZINI

Kehidupan di dunia berjalan sesuai keinginan seseorang—seseorang melaku-

kan tindakan tertentu sepanjang kehidupan di dunia, dan menyentuh selu-

ruh kehidupan kita. Hal yang menunjukkan tindakan ini adalah apa yang 

kita sebut Tuhan.
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Semua orang tahu perasaan yang menyelesaikan semua kontradiksi dalam 

kehidupan manusia dan memberikan kebahagiaan terbesar: perasaan ini 

adalah cinta.

Bayarlah orang jahat dengan kebaikanmu; perangi kebencian mereka dengan 

kebaikan hatimu. Bahkan kalau tidak mencapai kemenangan atas orang itu, 

kau akan menaklukkan diri sendiri.

—HENRI AMIEL

Cinta menghancurkan kematian dan menjadikannya kosong; hal itu memberi 

makna pada hal yang tidak masuk akal; cinta memberikan kebahagiaan sejati 

dari ketidakbahagiaan.

Api memurnikan segala sesuatu dalam dunia material; cinta memurnikan segala 

sesuatu dalam dunia spiritual.

—HENRI AMIEL

Makin sedikit cinta yang dimiliki seseorang, makin banyak ia menderita.

Jika kau berada dalam situasi sulit, suasana hati buruk, jika kau mengkha-

watirkan orang lain dan dirimu sendiri, jika kau mengalami penderitaan, 

katakan pada diri sendiri: ”Aku akan mencintai semua orang yang kutemui 

dalam kehidupan.” Cobalah mengikuti aturan ini maka kau akan melihat 

bahwa segala sesuatu akan menemukan caranya sendiri, dan segala sesuatu 

akan terlihat sederhana, sehingga kau tak akan lagi punya keraguan atau 

ketakutan.
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Orang salah mengira nilai moral tinggi ada dalam pengetahuan akan banyak 

hal. Yang penting bukanlah kuantitas, tapi kualitas pengetahuan.

Sokrates mengira kebodohan tak bisa selaras dengan kebijaksanaan, tapi ia 

tak pernah berkata bahwa ketidaktahuan adalah kebodohan.

—XENOPHON

Kita hidup di era filsafat, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan. Perpustakaan 

besar terbuka bagi semua orang. Di mana pun ada sekolah, kolese, dan uni-

versitas yang memberi kita kebijaksanaan orang dari abad sebelumnya. Lalu 

apa? Apakah kita menjadi lebih bijak karenanya? Apakah kita jadi lebih me-

mahami kehidupan, makna keberadaan kita? Apakah kita tahu apa yang baik 

bagi kehidupan kita?

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Membaca terlalu banyak itu berbahaya bagi kebebasan pikiran. Para pemikir 

terhebat yang kutemui di antara para cendekiawan adalah mereka yang tidak 

membaca terlalu banyak.

—GEORGE LICHTENBERG

Jangan takut akan kurangnya pengetahuan, takutlah akan pengetahuan yang 

salah. Semua kejahatan di dunia berasal dari pengetahuan yang salah.

Pengetahuan yang terlahir dari perdebatan dan diskusi perlu diragukan.
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Di dunia dewasa ini, iman sejati sebagian besar digantikan dengan opini 

publik. Orang tidak percaya pada Tuhan, tapi pada banyak hal kecil yang 

diajarkan oleh orang lain.

Kemalangan orang bukan dikarenakan mereka tidak melakukan tugas mere-

ka, tapi karena mereka salah memahami tugas mereka.

Tuhan memberi pilihan kepada semua jiwa antara kebenaran dan kedamai-

an.

—RALPH WALDO EMERSON

Iman tidak dicapai dengan mayoritas suara.

Alasan utama kejahatan yang ada dewasa ini adalah hilangnya iman dalam 

diri manusia pada era kita.
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Orang yang benar-benar bernilai moral tinggi adalah mereka yang memberikan 

cinta kepada orang lemah.

Kekuatan diberikan kepada orang, bukan untuk menekan yang lemah, tapi un

tuk mendukung dan membantu kaum lemah.

—JOHN RUSKIN

Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah meminta 

kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana ka-

mu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian 

kepada mereka.

—LUKAS 6:30-31

Segala sesuatu memiliki nilai moral tinggi. Memberikan air kepada orang yang 

dahaga, atau memungut batu dari tengah jalan, atau meyakinkan tetangga ser-

ta teman bahwa mereka harus memiliki nilai moral, atau menunjukkan jalan 

kepada pelancong, atau tersenyum sambil menatap mata tetangga—semua 

itu memiliki nilai moral tinggi.

—MUHAMMAD

Kalau orang kaya bisa benar-benar bernilai moral tinggi, dengan segera ia 

tidak menjadi kaya lagi.
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Landasan cinta ada dalam pemahaman setiap orang akan kesatuan kerjap 

Ilahi yang hidup dalam diri semua orang.

Semua yang mendatangkan penyatuan adalah baik dan indah; semua yang 

membawa pemisahan adalah kejahatan. Semua orang mengetahuinya: hal itu 

terpatri kokoh di dalam hati kita.

Semua tindakan sosial atau baik, setiap bantuan tanpa keuntungan yang men-

dukung orang lain yang sedang membutuhkan, saat kita telusuri asal mula 

dan landasannya, menjadi hal yang misterius serta tak terjelaskan karena 

datang dari pemahaman misterius akan kesatuan semua makhluk hidup dan 

tak bisa dijelaskan sebagai hal lain.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Sepertinya kita adalah makhluk terpisah, tapi dalam kehidupan batin, kita ter

hubung sangat erat dengan semua makhluk hidup.

Kita bisa merasakan sejumlah getaran dunia spiritual ini; beberapa darinya 

belum menjangkau kita, tapi sedang bergerak, seperti getaran cahaya dari bin-

tang yang jauh bergerak melintasi semesta; bergerak, meskipun tidak terlihat 

oleh mata kita.
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Aturan atas segala sesuatu yang sudah ada bisa diperbaiki.

Konsumsi yang bijaksana jauh lebih rumit daripada produksi yang bijaksana. 

Apa yang dihasilkan lima orang bisa dengan sangat mudah dikonsumsi oleh 

satu orang, dan pertanyaan bagi setiap individu serta bangsa bukanlah bagai-

mana kita memproduksi, tapi bagaimana produksi kita dikonsumsi.

—JOHN RUSKIN

Kau bisa menyiksa orang; kau bisa memperlakukan mereka seolah mereka 

hewan; kau bisa melecehkan mereka dengan segala cara; kau bisa membunuh 

mereka seolah mereka hanya lalat musim panas. Namun, pada kesadaran ter-

tinggi orang tetap bebas karena ia memiliki jiwa abadi.

—JOHN RUSKIN

Dalam rangka memenuhi hukum Tuhan yang kita pahami, upaya bersama 

harus dilakukan oleh banyak orang. Lalu, mungkin secara perlahan, kita akan 

bergerak ke pemahaman atas aturan Ilahi ini.
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Kerajaan Tuhan adalah pemenuhan keinginan Tuhan di antara umat manu-

sia, sesuai dengan ukuran yang digunakan untuk mengungkapkannya kepada 

kita.

Dalam kehidupan di dunia, ribuan tahun terlihat seperti setahun. Oleh 

karenanya, kita harus bekerja keras memenuhi kekekalan, dan kita harus 

menunggu hari ketika agama akan mencerahkan dunia ini secara keseluruh-

an.

Kerajaan Tuhan di dunia adalah tujuan final dan hasrat umat manusia.

—IMMANUEL KANT

Dalam layanan agama kita harus memahami, bukan ritualnya, tapi hal tak 

alami yang hanya bisa ditampilkan oleh pendeta; dalam agama, kita harus 

memahami cinta akan Tuhan dan sesama.

—ALEXANDR ARKHANGELSKY

Kerajaan Allah ada di dalam kita; oleh karenanya carilah kerajaan Allah di 

dalam dirimu dan sisanya akan terurus dengan sendirinya lewat cara terbaik 

yang mungkin.
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Kehidupan materialku adalah sasaran penderitaan dan kematian; tak ada 

upayaku yang bisa melepaskanku dari penderitaan dan kematian. Kehidupan 

spiritualku bukanlah sasaran penderitaan atau kematian. Oleh karenanya, 

penebusan dari penderitaan dan kematian terletak hanya pada satu hal: per-

pindahan ”diri” nurani dari materi ke spiritual.

Cara memahami dunia ini adalah dengan memahami diri pribadimu. De-

ngan bantuan cinta, dan nilai cinta akan orang lain, kita memahami makhluk 

lain: manusia, hewan, tanaman, batu, raga surgawi; dan kita memahami 

sikap makhluk-makhluk ini terhadap dirinya sendiri; dan sikap ini mencip-

takan seluruh dunia yang kita ketahui. Cara untuk memahaminya adalah 

berdasarkan cinta, kesatuan semua makhluk hidup lain di dunia.

”Ya BapaKu, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaKu; tetapi bu

kanlah kehendakKu, melainkan kehendakMulah yang terjadi.”

—LUKAS 22:42

Esensi cinta akan Tuhan ada dalam hasrat jiwa terhadap penciptanya, terha-

dap kesatuan dengan cahaya yang lebih tinggi ini.

—TALMUD

Awal mula abadi ini dalam dirimu selalu hadir, hadir saat ini; dan selalu ha-

dir; waktunya tak pernah berakhir.

—KEBIJAKSANAAN BRAHMANA 

Hal yang kita pahami sebagai kebahagiaan atau ketidakbahagiaan ”diri” he-

wani kita bergantung pada keinginan spiritual tertinggi.
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Tak ada yang bisa mendukung kemalasan dengan lebih baik dibandingkan ce-

lotehan kosong. Orang lebih baik tetap diam dan tidak mengatakan pepesan 

kosong dan hal membosankan yang rutin mereka ucapkan untuk menghibur 

diri sendiri. Bagaimana mereka bisa tahan terhadapnya?

Orang yang bicara terlalu banyak jarang memenuhi semua perkataannya 

dengan tindakan. Orang bijak selalu waspada supaya perkataannya tidak 

melebihi tindakannya.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Pertama pikir, lalu bicara. Berhentilah saat dibilang ”cukup”. Orang lebih tinggi 

daripada hewan karena kemampuannya bicara, tapi lebih rendah daripada he

wan kalau tidak bisa menggunakan kemampuan ini dengan semestinya.

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Orang yang tak punya banyak hal untuk dikatakan adalah yang bicara paling 

banyak.

Kalau ingin membuat orang tidak melakukan sesuatu, minta ia bicara lebih 

banyak tentang topik itu. Makin banyak orang bicara, makin sedikit keingin-

annya untuk bertindak.

—THOMAS CARLYLE

Makin sedikit kau bicara, makin banyak kau bekerja.
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Landasan masyarakat kuno adalah kekerasan. Dasar masyarakat sekarang ini 

adalah kesepakatan formal yang bijak, kebalikan dari kekerasan.

Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi 

Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat 

kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga 

kepadanya pipi kirimu.

—MATIUS 5:38-39

Ia yang benar-benar ahli berkomunikasi dengan orang biasanya adalah orang 

yang rendah hati dan pendiam. Ini disebut nilai tidak terpengaruh. Ini dise-

but harmoni dengan Surga.

—LAO-TZU

Sejumlah orang mengira mustahil mengatur orang lain tanpa kekerasan. Ka-

renanya mereka bersikap kepada orang seperti orang lain bersikap kepada ku-

da, yaitu membuat mata kuda buta supaya bisa dengan lebih patuh berjalan 

dalam lingkaran.

Untuk tujuan apakah kecerdasan seseorang kalau kau berniat memengaruhinya 

hanya dengan kekerasan?

Dalam semua kasus, saat orang menggunakan kekerasan, kau harus berusaha 

meyakinkan mereka untuk tidak melakukannya. Kau harus berusaha mene-

rapkan pendapat yang bijak dan meyakinkan, yang tidak hanya mengarah ke 

kehidupan sehari-hari, tapi pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Lalu, saat 

kau berhasil, kau akan memiliki kepuasan penuh akan nuranimu.
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Orang percaya pada kehidupan abadi karena mereka percaya awal mula kehi-

dupan adalah spiritual, dan karenanya abadi.

Dalam jiwa kita terdapat tanda keabadian.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Hasrat terbesar kita adalah bisa hidup selamanya. Namun, saat dibebaskan 

dari raga ini, kita tidak akan berharap kembali. Apakah ada anak yang, saat 

terlahir, ingin kembali ke rahim ibunya? Apakah ada orang yang, saat dibe-

baskan dari penjara, ingin kembali ke situ? Dengan cara sama, orang tidak 

perlu takut akan pembebasan dari raganya pada masa mendatang kalau ia 

tidak terhubung terlalu dekat dengan kehidupan materi ini.

—TABLES OF THE BABIDS, sekte MUSLIM dari PERSIA

Orang tidak takut mati hanya setelah ia memahami bahwa ia tak pernah dila-

hirkan, bahwa ia selalu ada, ada pada masa kini dan akan selalu ada.

Orang akan percaya pada kekekalannya saat ia memahami bahwa kehi-

dupannya bukanlah ombak, periode waktu, tapi gerakan abadi yang terwujud 

dalam kehidupan hanya sebagai ombak.

Mereka yang percaya bahwa kehidupan mereka belum dimulai dengan kelahiran 

dan tidak akan berakhir dengan kematian mendapati jauh lebih mudah menja

lani kehidupan yang baik daripada mereka yang tidak memahami atau memer

cayainya.
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al yang sungguh benar, baik, dan hebat selalu sederhana.

Bahasa kebenaran selalu sederhana.

—LUCIUS ANAEUS SENECA

Kerap kali orang yang paling tak terdidik dan sederhana bisa dengan mudah 

serta tanpa sadar memahami makna kehidupan sementara orang paling ter-

didik kurang memiliki kemampuan ini, karena mereka terlalu terdidik untuk 

memahami hal sederhana yang mendasar bagi semua orang.

Kepercayaan paling jelas dan sederhana hampir selalu disampaikan lewat 

meditasi canggih.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Kalau ingin menemukan teladan untuk diikuti, kau harus mencari di antara 

orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Hanya ada kebesaran yang 

nyata dalam mereka yang tidak mengiklankan diri dan tidak menganggap 

diri sendiri hebat.
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Rasa belas kasih terhadap makhluk hidup lain mengingatkanku akan rasa 

sakit di tubuh. Saat kau menjadi kurang peka akan rasa sakit di tubuh seiring 

waktu, kau bisa menjadi kurang berbelas kasih kepada sesama.

Kondisi pertama untuk membawa agama ke dalam kehidupanmu adalah dengan 

mewujudkan cinta dan rasa kasihan terhadap semua makhluk hidup.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Belas kasih kepada hewan dikaitkan erat dengan tipe karakter. Kau bisa me-

ngatakan dengan pasti bahwa ia yang kejam terhadap hewan tidak mungkin 

orang yang baik.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Setiap pembunuhan itu sangat buruk. Namun, yang paling buruk adalah 

pembunuhan di mana kau ingin memakan makhluk yang kau bunuh, saat 

kau membunuh untuk kepuasan perutmu.

—MIKHAIL GOLDSTEIN

Saat penderitaan makhluk lain membuatmu merasa sakit, jangan tunduk pa-

da hasrat awal untuk kabur dari penderitaan, tapi sebaliknya, mendekatlah 

sedekat mungkin pada yang menderita, dan berusahalah membantunya.
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Cinta adalah perwujudan sifat Ilahi yang ada melampaui waktu. Cinta bukan 

hanya jalan hidup, itu adalah tindakan yang diarahkan kepada kebaikan 

orang lain.

Tak ada cinta pada masa depan. Cinta hanya ada pada masa sekarang. Orang 

yang tidak mewujudkan cinta pada masa sekarang sama sekali tidak mencin-

ta.

Bersikap baiklah bahkan jika dunia menyalahkanmu. al itu lebih baik diban

dingkan bila seseorang dipuji oleh orang lain, tapi terus bersikap buruk.

Perjanjian Baru mencerminkan iman yang sangat sederhana: iman pada Tu-

han dan rasa hormat kepada-Nya. Hal itu sama dengan mengikuti hukum; 

hanya ada satu hukum: cintailah sesamamu.

—BENEDICTUS SPINOZA

Pastilah menyakitkan mengingat segala sesuatu yang bisa kaulakukan pada 

masa lalu tapi tidak kaulakukan: tindakan amal, misalnya; saat kau me-

nyangkal mereka yang mengharapkan bantuan darimu; atau saat kau mence-

gah pemahaman menyenangkan dari memenuhi tindakan yang seharusnya 

kauselesaikan.
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Iman bukanlah iman sejati kalau cinta tidak selaras dengannya.

Pintu surga dibuka bagimu sebesar yang kauinginkan. Terbebaslah dari 

masalah dan kesulitanmu, serta arahkan jiwamu ke hal-hal spiritual. Bersi-

kaplah penuh perhatian, dan penuhi kewajibanmu tanpa memikirkan kon-

sekuensinya. Kau tidak boleh membimbing kejadian, tapi dibimbing oleh 

kejadian.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia 

mempunya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman 

itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai 

pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu 

berkata: ”Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai ke-

nyang!”, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, 

apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak 

disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati.... Jadi kamu 

lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan 

hanya karena iman.... Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian 

jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.

—YAKOBUS 2:14-18, 24, 26

Orang yang tahu aturan tapi tidak memenuhinya mengingatkanku akan 

orang yang membajak tanah tapi tidak menaruh benih di dalamnya.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Kalau orang tidak bergegas memenuhi segala sesuatu yang dipahaminya seba-

gai hukum Tuhan, ia tidak percaya pada hukum ataupun Tuhan.
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Upaya adalah kondisi yang diperlukan untuk kesempurnaan moral.

Mereka yang berpikir bisa menjalani kehidupan spiritual yang tinggi, yang 

raganya dipenuhi kemalasan dan kemewahan, adalah salah.

Raga adalah siswa pertama jiwa.

—HENRY DAVID THOREAU

Tak ada yang lebih bisa dianggap sebagai kualitas baik sejati dari seseorang 

dibandingkan upayanya. Hanya dalam upayanya seseorang menunjukkan 

cahaya sejatinya.

—QURAN

Kalau kau dilecehkan, berupayalah mencintai mereka yang melecehkanmu. 

Kalau kau melecehkan orang, berupayalah memperbaiki kesalahan yang kau 

perbuat.
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Saat seseorang memahami hukum kehidupan, orang mewujudkan bagian dari 

Tuhan yang hidup di dalam dirinya.

Semua orang, dari raja sampai pengemis gembel, harus mencari kesempur-

naannya sendiri, karena hanya kesempurnaan diri yang meningkatkan umat 

manusia.

—KONFUSIUS

Dalam jangka panjang, orang hanya mencapai apa yang mereka tetapkan 

sebagai tujuan bagi diri sendiri; oleh karenanya, tetapkan tujuan setinggi 

mungkin bagi dirimu.

Pemenuhan hukum kebaikan tidak memiliki kesamaan dengan kekayaan 

materi sehari-hari. Kadang kekayaan materi dan kebaikan moral berkonflik. 

Penderitaan ini menuntun ke peningkatan jiwa tertinggi.
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Kadang kita tidak bisa melihat hubungan apa pun antara penderitaan kita 

dan dosa kita, tapi hubungan ini jelas ada.

”Aku dibalas dengan kejahatan untuk kebaikan yang kulakukan.” Namun, 

kalau kau mencintai mereka yang menjadi sasaran kebaikanmu, kau sudah 

menerima imbalan. Oleh karenanya, semua yang kaulakukan dengan cinta, 

kaulakukan untuk dirimu sendiri.

Imbalan nilai moral adalah pemahaman akan niat baik.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Carilah penyebab kejahatan yang membuatmu menderita dalam dirimu sendiri. 

Kadang kejahatan ini adalah konsekuensi langsung dari tindakanmu; kadang 

hal itu terjadi setelah periode waktu transformasi yang lama dari kejahatan yang 

kaulakukan jauh sebelumnya. Namun, sumbernya selalu ada dalam dirimu, dan 

penebusan darinya terletak pada mengubah tindakanmu, cara hidupmu.
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Dalam setiap iman, hanya yang spirituallah yang berlaku.

Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembahNya dalam 

roh dan kebenaran.

—YOHANES 4:24

Kalau kau tidak percaya bahwa pada mulanya kehidupanmu berasal dari 

jiwa, kenapa kau mencarinya di tempat lain, mengira kau bisa menemukan 

jiwa itu di tempat lain? Ia yang berperilaku seperti ini seperti orang yang me-

nyalakan lentera di tengah cahaya matahari yang benderang.

Jangan takut membebaskan diri dari segala sesuatu yang mengusik perha-

tianmu—segala sesuatu yang bersifat materi, segala sesuatu yang bisa dili-

hat atau dirasakan. Semakin kau memurnikan inti spiritual dari imanmu, 

semakin kokohlah imanmu.
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Pengetahuan adalah sarana, bukan tujuan.

Orang tahu sedikit karena mereka berusaha memahami hal-hal yang tidak 

dibuka untuk bisa mereka pahami: Tuhan, keabadian, jiwa; atau hal-hal yang 

tak layak dipikirkan: cara air membeku, atau teori baru tentang angka, atau 

cara virus menyebarkan penyakit. Cara menjalani kehidupanmu adalah satu-

satunya pengetahuan sejati.

Orang yang mengira hal terpenting dalam kehidupan adalah pengetahuan 

mengingatkanku akan kupu-kupu yang terbang ke cahaya lilin, dan karenanya 

terbakar atau membuat cahaya itu padam.

Gelar ”cendekiawan” menyatakan bahwa seseorang pergi bersekolah dan bel-

ajar, tapi tidak berarti bahwa ia telah memperoleh sejumlah pengetahuan 

yang benar-benar penting.

—GEORGE LICHTENBERG

Tujuan kehidupan adalah pemenuhan hukum Tuhan, bukan penggapaian penge

tahuan yang lebih banyak.
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Penyesalan selalu mendahului kesempurnaan. Menyedihkan karena orang 

menganggap penyesalan itu tidak penting.

Berbahaya menganggap penyebab kejahatan berada di luar diri; bagi orang 

seperti itu, penyesalan menjadi mustahil.

—FREDERICK WILLIAM ROBERTSON

Tidak menerima kesalahanmu berarti menambah jumlahnya.

Aku punya beban di jiwaku. Selama kehidupanku yang panjang, aku tidak 

membuat siapa pun bahagia, entah teman, keluarga, atau bahkan diriku 

sendiri. Aku telah melakukan banyak hal buruk.... Aku adalah penyebab 

pecahnya tiga perang besar. Kira-kira delapan ribu orang terbunuh karena 

aku di medan pertempuran, dan ibu, saudara, serta janda mereka menangisi 

mereka. Dan sekarang hal itu berdiri di antara diriku dan Tuhan.

—OTTO VON BISMARCK

Kau harus hidup dengan cara yang memungkinkanmu merahasiakan segala 

sesuatu dalam pikiranmu.
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Makin penting sesuatu dalam kehidupanmu, makin berbahaya hal itu ba-

gimu pada masa depan kalau kau melecehkannya. Kemalangan dan pende-

ritaan orang kerap berasal dari penyalahgunaan alat paling berharga dalam 

kehidupan: kecerdasan.

Tuhan memberikan spiritnya, kecerdasannya, kepada kita supaya kita bisa me

mahami keinginannya dan memenuhinya; tapi kita salah menggunakannya dan 

menerapkan spirit ini untuk pemenuhan keinginan kita sendiri.

Saat kecerdasan menjadi budak kejahatan dan hasrat, pendukung kebohongan, 

hal itu tak hanya menjadi penyelewengan, tapi penyakit, dan kita tidak bisa 

melihat perbedaan antara kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejahatan, 

nilai baik dan kejahatan.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Saat seseorang berusaha menerapkan kecerdasannya terhadap pertanyaan 

”Kenapa aku ada di dunia?” ia menjadi pusing. Kecerdasan manusia tidak bi-

sa menemukan jawaban atas pertanyaan semacam itu. Apa artinya? Artinya 

kecerdasan kita tidak diberikan kepada kita untuk menemukan solusi atas per-

tanyaan ini. Kecerdasan kita hanya bisa menjawab pertanyaan: ”Bagaimana 

aku harus hidup?” Dan jawabannya sederhana: ”Kita harus hidup sedemikian 

rupa sehingga membawa kebaikan bagi semua orang.”

Tujuan kecerdasan adalah mengungkapkan kebenaran; karenanya menyele-

wengkan kebenaran lewat upaya intelektual adalah suatu opini salah yang 

berbahaya. 
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Hanya mereka yang tahu kelemahan diri merekalah yang bisa bertenggang 

rasa terhadap kelemahan sesama.

Anakku, kalau seseorang melecehkanmu dengan kata-kata, jangan terlalu 

perhatikan; diamlah dalam doamu, dan minta temanmu menyelesaikan per-

tengkaran serta menemukan kedamaian di antara dirimu dan mereka yang 

melecehkanmu.

—TALMUD

Orang yang tidak bisa memaafkan meruntuhkan jembatan yang harus disebe-

ranginya, karena setiap orang memerlukan pengampunan.

—EDWARD HERBERT

ampir selalu, saat kita melihat ke kedalaman jiwa, kita bisa mendapati dosa 

sama yang kita tudingkan kepada orang lain. Kalau tidak menemukan dosa 

serupa dalam jiwa kita, kita harus melihat lebih saksama, dan kita justru akan 

menemukan dosa yang lebih buruk.

Sungai yang dalam tidak beriak kalau kau melempar batu ke dalamnya. Kalau 

orang beragama terluka karena kritik, ia bukanlah sungai melainkan kolam 

dangkal. Maafkan orang lain maka kau akan menerima pengampunan.

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Kalau kita bisa memosisikan diri di tempat orang lain, kita bisa mengurangi 

keangkuhan kita.
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Kalau orang Kristen mengikuti hukum, tak akan ada orang kaya dan tak 

akan ada orang miskin.

Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata: ”Guru, perbuatan baik apa-

kah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”.... Kata 

Yesus kepadanya: ”Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala 

milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan 

beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah Aku.”

—MATIUS 19:16, 21

Orang kaya bisa tidak peka dan sama sekali tidak peduli dengan penderitaan 

orang lain.

—TALMUD

Kekayaan mengingatkanku akan kompos di ladang. Saat ada dalam gundukan 

besar, hal itu menguarkan bau busuk. Namun, saat disebarkan ke seluruh la-

dang, ia menjadikan tanah subur.

Orang harus benar-benar menutup mata atas tindakan moralnya karena di 

masyarakat Kristiani yang begitu penuh dengan orang yang berkekurangan, 

ada orang lain yang begitu bangga karena memiliki kekayaan berlimpah.
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Kecerdasan bisa membebaskan orang; makin sedikit kehidupan intelektual 

yang dimiliki seseorang, makin kurang bebaslah ia.

Kalau kau berharap tidak melakukan kejahatan, tak ada satu pun perbuatan 

baik yang tak bisa kaulakukan.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Orang bijak hidup menurut hasratnya, karena ia hanya menginginkan apa 

yang bisa diperolehnya. Orang seperti itu bebas.

Diogenes berkata, ”Orang bijak menjadi bebas saat ia siap mati kapan pun.” 

Ia menulis ke raja Persia, ”Kau tak bisa memperbudak orang yang benar-

benar bebas, seperti halnya kau tidak bisa memperbudak ikan. Kau mung-

kin menangkapnya, tapi kau tidak bisa memaksanya melayanimu; ikan lebih 

memilih mati daripada menjadi tawanan. Jadi, apa keuntungan menawan-

nya?” Ini ucapan orang yang benar-benar bebas, orang yang mengenali ke-

bebasannya sendiri.

—EPICTETUS

Kita telah menciptakan cara hidup yang bertentangan dengan moral dan 

sifat fisik manusia, tapi kita ingin bebas sementara menjalani kehidupan se-

macam ini.

Kebebasan tidak bisa dicapai dengan mencarinya, tapi dengan mencari kebenaran. 

Kebebasan tidak boleh menjadi tujuan, tapi konsekuensi.

Kebebasan tidak bisa diberikan kepadamu oleh orang lain. Tiap orang bisa 

membebaskan dirinya sendiri.
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Kalau kau adalah makhluk materi, kematian adalah akhir segalanya. Namun, 

kalau kau adalah makhluk spiritual, raga membatasi keberadaan spiritualmu 

dan kematian hanyalah perubahan.

Tubuh kita membatasi kerjapan Ilahi spiritual yang kita sebut jiwa. Seperti 

wadah memberi bentuk bagi cairan atau gas yang dimasukkan ke dalamnya, 

raga memberi bentuk atas keberadaan spiritual kita. Kalau wadah itu rusak, 

zat yang ada di dalamnya tak lagi memiliki bentuk dan mengalir keluar. 

Apakah zat itu akan memiliki bentuk baru? Apakah akan menyatu dengan 

keberadaan lain? Kita tidak tahu apa pun tentangnya. Setelah kematian, jiwa 

menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa didefinisikan.

Kematian adalah satu langkah dalam pertumbuhan berkelanjutan.

—THEODORE PARKER

Hari terakhir kita tidak membawa kehancuran, hanya perubahan.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Kematian adalah pembebasan jiwa dari kepribadian materi yang ada di dunia 

ini.

Bagi mereka yang hidup dalam kehidupan spiritual, tidak ada kematian.
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Kita mengharapkan imbalan untuk kebaikan, dan hukuman untuk hal buruk 

yang kita lakukan. Kerap kali, keduanya tidak segera datang. Namun, keja-

hatan dan kebaikan ada dalam kehidupan jiwa, yang berada di luar waktu, 

dan walaupun kita mungkin tidak melihat indikasi jelas akan imbalan atau 

hukuman, sebenarnya kita merasakan imbalan atau hukuman dengan nurani 

kita.

Kau harus bergegas melakukan kebaikan, bahkan yang kecil, serta menghin-

dari dosa. Satu hal baik menuntun ke hal baik berikutnya, dan satu dosa 

mengakibatkan dosa lain. Imbalan atas nilai moral tinggi adalah nilai moral 

tinggi, dan hukuman untuk kejahatan adalah kejahatan.

—TALMUD

Hukuman terparah adalah memahami bahwa kau gagal menggunakan dengan 

baik hal-hal yang diberikan kepadamu. Jangan mengharapkan hukuman besar. 

Tak ada hukuman yang lebih keras dibandingkan penyesalan mendalam ini.

Kau mencari penyebab kejahatan, dan hal itu hanya ada dalam dirimu.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Melakukan kebaikan adalah satu-satunya jalan pasti menuju kebahagiaan 

besar.

Jangan mengharapkan imbalan kasatmata untuk kebaikanmu; tindakanmu 

adalah imbalan itu sendiri. Dengan cara sama, jangan berpikir kau bisa meng-

hindari hukuman atas tindakan jahatmu, karena hukumanmu sudah ada di 

dalam jiwamu. Kau keliru kalau mengira rasa sakit di jiwamu disebabkan 

oleh hal lain.
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Penolakan diri bukanlah penolakan seluruh dirimu, hanya penolakan sisi 

hewani dalam dirimu.

Setiap orang dalam dirinya memiliki kemampuan memahami kehidupan 

seluruh kemanusiaan. Kemampuan ini tersembunyi dalam di jiwa, tapi ada, 

dan cepat atau lambat orang akan menemukannya.

—EDWARD CARPENTER

Kebahagiaan terbesar yang bisa diketahui seseorang adalah keadaan bebas 

serta bahagia sepenuhnya, yang hanya bisa datang dari pengorbanan diri 

dan cinta.

Sangkal kepribadianmu maka kau akan memahami kebaikan tertinggi dalam 

kehidupan: cinta.

Kehidupan sejati dimulai dengan pengorbanan diri.

—THOMAS CARLYLE

Semakin banyak seseorang memberi kepada orang lain, dan semakin sedikit 

ia meminta bagi dirinya, semakin baik baginya. Semakin sedikit ia memberi 

kepada orang lain, dan semakin banyak ia menginginkan untuk dirinya 

sendiri, semakin buruk baginya. Orang-orang zaman sekarang berpikir se-

baliknya.
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Sebagian besar opini salah dan berbahaya disebarkan serta didukung dengan 

pengaruh. Kita sangat mungkin menerima pandangan dan pikiran orang 

lain tanpa berusaha menyelidiki sendiri secara lebih lanjut serta mendalam. 

Orang yang tidak penting adalah yang menerima pemikiran orang tanpa me-

ngembangkannya sendiri.

Pikiranmu sangat mudah dipengaruhi oleh keberadaan jiwa lain; seseorang 

hanya bisa sepenuhnya bebas saat ia sendirian.

Tak ada yang lebih berbahaya dari contoh buruk yang dibuat oleh orang lain. 

Mereka membawa ke dalam kehidupan kita keyakinan yang tak akan pernah 

muncul tanpa contoh.

Jangan biarkan dirimu terpengaruh suasana hati atau semangat orang yang mele

cehkanmu; jangan melangkah di jalan mereka.

—MARCUS AURELIUS

Orang bisa secara mudah tumbuh dengan kebiasaan berbohong, terutama 

kalau melihat orang di sekitarnya menjalani kehidupan sama.

Gagasan salah yang memperoleh persetujuan umum bisa dengan mudah di-

kenali karena sambutan hangat yang didapatkannya. Kebenaran sejati tidak 

memerlukan embel-embel tambahan.

Kemungkinan memberi pengaruh pada orang lain membuat seseorang yang 

memiliki moral tinggi bersikap lebih tegas dengan perkataan dan tindakannya 

yang bisa memengaruhi orang lain.
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Kecerdasan adalah satu-satunya penuntun yang cocok bagi kehidupan ma-

nusia.

Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh-

mu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah 

supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan.

—LUKAS 11:34-35

Orang yang menjalani kehidupan intelektual itu seperti orang yang mem-

bawa lentera di depannya untuk menunjukkan jalan. Orang seperti itu tak 

akan sampai ke tempat gelap karena cahaya kecerdasannya bergerak menda-

huluinya. Tidak ada rasa takut akan kematian dalam kehidupan ini, karena 

lentera yang bergerak mendahuluimu menerangi jalan sampai menit terakhir, 

dan kau mengikutinya sampai akhir dengan tenang serta diam karena kau 

memiliki keseluruhan hidupmu.

Sejumlah orang hidup serta bertindak menurut pikiran mereka sendiri, dan se

jumlah lain menurut pikiran orang lain; ini perbedaan sangat penting di antara 

orang.
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Kekaguman berlebihan tak memiliki batas.

Orang yang penuh dengan rasa kagum diri berlebihan sangat asyik dengan 

dirinya sendiri sehingga tak ada ruang di dalam dirinya bagi orang lain atau 

hal lain.

—PAN

Aturan, ”Kau harus bersikap seperti orang lain bersikap” adalah salah satu 

aturan paling buruk; hampir selalu akibatnya adalah kau bersikap buruk.

—JEAN DE LA BRUYÈRE

Kau tidak bisa memilih jalan yang lebih buruk untuk menuntun kehidupanmu 

daripada mengikuti pendapat orang lain.

Saat memuji orang lain, itu kita lakukan karena menganggap mereka terlihat 

seperti kita; kerap kali menghormati orang berarti menempatkannya di level 

yang sama dengan diri kita sendiri.

— JEAN DE LA BRUYÈRE

Nilai moral yang tinggi tidak pernah menengok kembali bayang-bayangnya: 

ketenaran.

—JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Tidaklah bijak memiliki ketertarikan pada ketenaran dan pujian dari orang 

lain, karena dua orang yang berbeda tak mungkin memiliki pendapat yang 

sama tentang kebaikan.
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Opini penulis atau pemikir yang disegani bisa memberikan pengaruh mendalam 

pada masyarakat; juga bisa menjadi rintangan besar untuk memahami kebenaran 

sejati.

Kebenaran Ilahi mungkin terungkap dalam perkataan anak-anak, atau cera-

cau atau mimpi buruk orang gila; atau dalam percakapan sehari-hari orang 

kebanyakan. Sementara pikiran buruk dan salah bisa ditemukan di buku 

yang dianggap hebat, atau bahkan sakral.

Banyak pernyataan yang diterima sebagai kebenaran karena telah diteruskan 

kepada kita lewat tradisi terlihat benar hanya karena kita tak pernah meng-

ujinya, tak pernah memikirkannya dalam cara yang lebih tepat.

Bagi sebagian besar masyarakat, agama adalah kebiasaan, atau lebih tepatnya 

tradisi agama mereka. Walaupun sepertinya aneh, aku rasa langkah pertama 

menuju kesempurnaan moral adalah pembebasanmu dari agama yang de-

ngannya kau dibesarkan. Tak seorang pun mencapai kesempurnaan kecuali 

dengan mengikuti jalan ini.

—HENRY DAVID THOREAU

Pemikiran yang diungkapkan di Perjanjian Lama, atau Perjanjian Baru, atau 

Quran atau buku suci India Upanishad tidak menjadi kebenaran karena 

dinyatakan dalam buku yang dianggap suci. Kalau kita mengira semua kata 

dalam setiap buku yang suci itu benar, kita menciptakan idola.

Pemikiran penting apa pun, tak peduli dari mana datangnya, harus didisku-

sikan; dan semua pemikiran, tak peduli siapa yang mengatakannya, harus 

diberi perhatian.
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Kebanyakan yang dilakukan orang jahat adalah hasil, bukan keinginan jahat, 

tapi penyebaran pikiran jahatlah yang orang terima dan ikuti tanpa mengkri-

tisinya.

Hasil materi adalah perwujudan tenaga tak terlihat; selongsong peluru yang 

mengenai kita ditembakkan oleh meriam tak terlihat pada waktu yang tidak 

diketahui. Dengan cara sama, semua kejadian penting bermula dari pikiran.

—HENRI AMIEL

Tindakan kita entah sebaik atau sejahat hasrat kita.

—LUC DE VAUVENARGUES

anya pikirkan pikiran baik, dan seiring waktu hal itu akan menjadi perbuatan 

baik.

Pikiran yang menciptakan tindakan jahat jauh lebih buruk dibandingkan 

tindakan itu sendiri. Kau bisa berhenti melakukan hal buruk, dan menyesali 

serta tidak mengulanginya lagi. Namun, pikiran buruk berulang lagi dan 

lagi, serta menyebabkan tindakan buruk lainnya; pikiran buruk mengikuti 

satu sama lain.

Pikirkan pikiran baik maka pikiranmu akan berubah menjadi tindakan baik. 

Segala sesuatu bermula dari pikiran. Memandu pikiranmu adalah salah satu 

kunci kesempurnaan diri. Kalau kau mengalami kemalangan dalam kehi-

dupan, carilah penyebabnya, bukan dalam tindakanmu, tapi dalam pikiran 

yang menginspirasikannya, serta berusahalah memperbaikinya. Kalau kau 

terinspirasi dengan suatu kejadian dalam kehidupan, carilah awal mulanya 

dalam pikiranmu sebelumnya yang menyebabkan kejadian itu. 
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Kau membuat keputusan pada masa kini, dan masa kini ada di luar waktu; 

itu adalah momen kecil saat dua periode—masa lalu dan masa depan—ber-

temu. Pada masa kini kau selalu bebas melakukan pilihan.

Seorang bijak ditanyai kapan waktu, orang, dan hal terpenting dalam kehi-

dupannya. Jawabnya, ”Waktu terpenting adalah sekarang, karena pada saat 

inilah orang punya kekuatan atas dirinya sendiri. Orang terpenting adalah 

yang dengannya kau berurusan saat ini, karena tak ada jaminan kau akan 

mampu berurusan lagi dengan orang lain di dunia. Hal terpenting adalah 

mengasihi orang ini, karena semua orang dikirim ke dunia dengan tujuan 

tunggal mengasihi orang lain.”

Hanya ketika kita menggunakan setiap menit kehidupanlah kita akan tahu 

bahwa kita abadi.

—HARRIET MARTINEAU

Godaan paling berbahaya adalah godaan mempersiapkan hidup, alih-alih se-

mata hidup. Masa depan bukanlah milikmu. Oleh karenanya, ingatlah untuk 

menjalani kehidupan dengan cara terbaik saat ini. Satu-satunya kesempurnaan 

yang diperlukan adalah kesempurnaan dalam cinta, yang hanya bisa dicapai 

saat ini. Itulah sebabnya kita datang ke dunia.

Saat ini adalah momen ketika sifat Ilahi kehidupan terungkap. Mari hormati 

saat ini; Tuhan hadir pada saat ini.
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 ��� Leo ToLSToy

Seseorang meninggal saat ia menjalani kehidupan spiritualnya, sendirian.

Apa yang kaulakukan adalah milikmu. Kau harus percaya bahwa kebaikan 

abadi ada di dalammu, dan hal itu tumbuh serta berkembang selama kau 

hidup.

—RALPH WALDO EMERSON

Kau sendiri yang merencanakan melakukan dosa, kau sendiri yang merenca-

nakan melakukan kejahatan, dan kau sendiri yang bisa lolos dari dosa serta 

memurnikan pikiranmu. Hanya diri batinmu yang bisa menghukummu, dan 

hanya diri batinmu yang bisa menyelamatkanmu.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Orang bisa minta bantuan kepada Tuhan atau orang lain, tapi hanya kehi-

dupan baiknya yang bisa membantunya, dan ini harus dilakukannya sen-

diri.

Setiap orang memiliki kedalaman di kehidupan batinnya, esensi yang tidak 

bisa dijelaskan. Kadang kau ingin menjelaskannya kepada orang, tapi kau 

akan melihat bahwa tidaklah mungkin menjelaskannya kepada orang lain 

sampai ia mengerti.

Begitu pula kebutuhan akan saluran komunikasimu sendiri dengan Tu-

han. Tetapkan saluran ini dan jangan cari yang lain.  
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Beban, salib, yang harus dipanggul semua orang terdiri atas dua permukaan: 

yang vertikal dan lebih panjang adalah keinginan Tuhan, serta yang horizontal 

dan jauh lebih pendek adalah keinginan manusia itu sendiri. Kalau kau meng-

arahkan keinginan sehingga sejajar dengan arah keinginan Tuhan, kau pun 

tidak memiliki salib yang harus dipanggul, tidak memiliki beban.

Kebahagiaan sejati hanya bisa dibangun dengan menyelaraskan kehidupanmu 

dengan keinginan Tuhan.

—LUCY MALORY

Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan ber

sama Aku, ia menceraiberaikan.

—LUKAS 11:23

Kalau kau mau memenuhi keinginan Tuhan, semua akan jadi baik; kalau 

kau mau memenuhi keinginanmu sendiri, dan hal itu tidak sejalan dengan 

keinginan Tuhan, semua jadi buruk.

Satu-satunya cara mengenal Tuhan dan percaya pada keabadian adalah de-

ngan menyatukan keinginanmu dengan keinginan Tuhan.
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Supaya bijak, kau harus mengikuti kecerdasanmu, walaupun jalan kehidupan 

macam itu kerap diserang.

Surga tidak setuju saat kita berdosa, dan bumi tidak setuju saat kita melaku-

kan tindakan mulia.

—TALMUD

Janganlah tertarik pada kuantitas orang yang menghormati dan memujamu, 

tapi pada kualitasnya. Kalau orang jahat tidak menyukaimu, itu jauh lebih 

baik.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Kecerdasan manusia adalah lampu Ilahi, dan cahayanya merasuki segala sesuatu 

secara mendalam.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Kau tidak boleh kecewa saat mengetahui kebijaksanaan mendapatkan kri-

tikan. Suatu kebijaksanaan bukanlah kebijaksanaan sejati kalau tidak meng-

ungkapkan kebodohan kehidupan yang buruk, dan manusia bukanlah manu-

sia kalau menghadapi pengungkapan ini tanpa kritik.
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Orang jadi terlalu terbiasa dengan penggunaan kekuatan. Hidup tanpa ke-

kerasan sepertinya mustahil mereka bayangkan.

Ada dua jalan keluar untuk memandu kegiatan manusia. Satu adalah memaksa 

seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya; 

yang lain adalah membimbing keinginan seseorang, membujuknya dengan 

akal sehat. Yang satu adalah cara kekerasan: digunakan oleh orang yang tak 

peduli, dan mengarah ke ketidakpuasan besar. Yang kedua didukung oleh 

pengalaman, dan selalu berhasil.

—ABRAHAM COMB

Tanpa iman kepada Tuhan, kau bisa memaksa orang melakukan sesuatu, tapi 

kau tidak bisa meyakinkan mereka. Kau bisa menjadi tiran, tapi bukan guru.

—GIUSEPPE MAZZINI

Orang adalah makhluk yang bijak; mereka memiliki kemampuan hidup me-

nurut arahan kecerdasan, dan cepat atau lambat mereka akan berubah dari 

situasi kekerasan ke situasi keselarasan serta pemahaman penuh. Dan setiap 

tindak kekerasan menjadikan saat itu makin jauh dari hari ini.
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Semua pendapat yang menentang konsumsi daging, tak peduli betapa kuatnya 

itu, tak berarti dalam kaitan dengan fakta bahwa hewan punya roh kehidupan 

yang sama dengan yang ada dalam diri kita. Kita harus merasa bahwa dengan 

mengambil kehidupan hewan, kita melakukan sesuatu yang mendekati bunuh 

diri. Tak ada pendapat lain yang menentang konsumsi yang diperlukan oleh 

mereka yang memiliki perasaan batin ini.

Makan banyak daging bisa membuat tubuhmu kuat, tapi hal itu melemahkan 

pikiran.

—PLUTARCH

Sangatlah penting untuk tidak membunuh bakat alami anak dengan memaksa 

mereka menjadi pemakan daging, tak hanya bagi kesehatan mereka, tapi de-

mi kepentingan karakter mereka. Kita tidak tahu alasannya, tahu kita tahu 

orang yang makan banyak daging biasanya kejam.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Kita tidak bisa menutup mata dari orang-orang yang makan daging untuk 

kepuasan selera mereka.

Pendapat logis terhadap konsumsi daging tidak cukup kuat. Logika itu bagus, 

tapi di sejumlah kasus tidak tepat. Namun, ketahuilah hal ini: semakin besar 

belas kasih yang ditunjukkan seseorang kepada makhluk hidup lain, semakin 

baik hati dan lebih baiklah ia jadinya. Membunuh hewan, entah untuk olah-

raga atau sumber tenaga, sangatlah kejam.
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Kita semua terhubung secara spiritual pada semua sisi, tak hanya dengan 

manusia, tapi dengan semua makhluk hidup.

Seseorang pernah berkata kepadaku bahwa semua orang punya unsur baik 

dan unsur buruk dalam dirinya, dan perbuatan baik atau buruk bisa terwu-

jud sesuai dengan suasana hatinya. Di dalam diri kita ada dua cara berbeda 

untuk memahami dunia ini. Yang satu adalah merasa terbagi, jauh, dan 

terasing dari satu sama lain; dalam keadaan ini, segala sesuatu terlihat mu-

ram bagi kita. Kita tidak merasakan apa pun kecuali iri, tidak peduli, dan ben-

ci. Aku menyebut cara sebaliknya untuk memahami dunia ini adalah pema-

haman akan kesatuan semesta. Dalam keadaan ini, semua orang sepertinya 

sangat dekat dengan kita, dan saling setara. Keadaan ini, oleh karenanya, 

membangkitkan belas kasih dan cinta di antara kita.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Semua orang memiliki asal mula yang sama, terikat dengan hukum yang sama, 

dan diciptakan dengan tujuan yang sama.

Oleh karenanya, ktia harus memiliki satu keyakinan, satu tujuan bagi tin-

dakan kita, satu prinsip yang di bawahnya kita hidup dan berjuang.

—GIUSEPPE MAZZINI

Kita harus selalu berusaha menemukan hal-hal yang tidak memisahkan kita 

dari orang lain, tapi menyatukan kita. Bekerja bertentangan dengan orang 

lain, marah dan memalingkan wajah dari orang lain, berarti menentang 

alam.

—MARCUS AURELIUS

Berusahalah memahami kesatuan semua makhluk hidup. Berusahalah mela-

yani dan menderita bersama semua makhluk hidup.
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Kebaikan hati adalah tambahan penting untuk segala sesuatu.

Semua kualitas terbaik umat manusia tak berarti dan tak berharga tanpa ke-

baikan hati, dan bahkan kejahatan terburuk bisa dengan mudah terlupakan 

dengan kebaikan hati.

Ada kebaikan alami yang datang dari hal-hal di luar diri kita, dari warisan, 

pendengar, pencernaan yang baik atau buruk, kesuksesan, dan sebagainya. Je-

nis kebaikan ini sangat menyenangkan, baik bagi orang yang mengalaminya 

maupun orang di sekitarnya. Dan ada jenis kebaikan lain yang datang dari 

kerja spiritual, batin. Kebaikan ini kurang menarik, tapi walaupun kebaikan 

pertama bisa dengan mudah diganti atau diubah menjadi kebencian, kebaikan 

jenis kedua tak akan pernah menghilang dan akan terus tumbuh.

Kebaikan yang kaulakukan memberimu kesenangan, tapi bukan kepuasan. 

Tak peduli berapa banyak kebaikan yang kaulakukan, kau harus berharap 

melakukan lebih banyak lagi.

—KONFUSIUS

Kebaikan adalah kualitas utama jiwa. Kalau seseorang tidak baik, itu karena ia 

bisa menjadi sasaran sejumlah kebohongan, hasrat, atau godaan yang mengganggu 

keadaan alaminya.
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Kristianitas itu benar karena bisa menjawab pertanyaan paling abstrak dan 

jauh, serta pada saat yang sama hal itu juga bisa memecahkan masalah prak-

tis kehidupan. Hal itu menetapkan kerajaan Allah dalam kehidupan spiritual 

setiap individu, dan dalam kehidupan spiritual kemanusiaan secara umum.

Kristus dikirim ke dunia untuk membawa kabar gembira. Itulah pekerjaan 

utamanya. Namun, apakah mereka mengajarkan hal ini dalam namanya? Ia 

ingin mengubah perbudakan menjadi kebebasan. Apakah diajarkan dalam na-

manya? Apakah terpenuhi, hal-hal yang ingin ia penuhi? Apakah orang miskin 

mendengar kabar baik? Apakah hati yang luka disembuhkan? Bisakah orang 

buta melihat? Apakah semua borgol dilepas dari tahanan? Apakah semua 

pasien diizinkan pulang? Tidak. Kristus masih ada di salibnya, menanti para 

rasul. Mereka harus datang sesegera mungkin, karena penderitaan itu sangat 

besar, dan matanya lelah menatap ke timur, menanti matahari terbit saat tiba 

waktu Tuhan.

—F. ROBERT DE LAMENNAIS

Agama itu benar bukan karena diajarkan oleh santo, tapi santo mengajarkannya 

karena hal itu benar.

—GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

Hanya agama yang menghancurkan sifat egois dan mementingkan diri sen-

diri supaya orang bisa mulai menjalani kehidupan tak hanya bagi dirinya 

sendiri. Hanya agama yang menghancurkan rasa takut akan kematian, hanya 

agama yang memberi kita arti kehidupan, hanya agama yang menciptakan 

kesetaraan di antara orang, hanya agama yang membuat orang bebas dari 

tekanan luar. Kita harus percaya dengan doktrin spiritual yang memberi kita 

panduan yang sangat praktis dan sederhana bagi masing-masing dari kita. 
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Kehidupan adalah gerakan terus-menerus, dan karenanya kebaikan dalam 

kehidupan bukanlah keadaan tertentu, tapi arah gerakan. Arah ini bukan 

dalam melayani diri sendiri, tapi melayani Tuhan.

Sejumlah orang mencari kebaikan dalam kekuatan, yang lain menemukannya 

dalam ilmu pengetahuan, sementara yang lain dalam pengekangan. Orang-

orang yang benar-benar dekat dengan kebaikan memahami bahwa kebaikan se-

jati adalah saat orang memiliki dan membaginya di antara mereka sendiri.

—BLAISE PASCAL

Kebahagiaan adalah sesuatu yang hanya orang harapkan bagi dirinya sendiri; 

kebaikan adalah sesuatu yang orang harapkan bagi dirinya dan orang lain. Keba

hagiaan bisa dicapai dengan perjuangan; kebaikan, sebaliknya, dengan bersikap 

rendah hati.

Kebaikan sejati adalah melayani Tuhan.

Kau harus melakukan kebaikan tanpa memilih orang yang menjadi sasaran-

nya. Hal baik, begitu selesai dilakukan, tak akan pernah menghilang, bahkan 

kalau kau melupakannya. Hanya ada satu cara untuk bahagia, dan ini adalah 

cara yang pasti: berbuat kebaikan dan berbagi kebaikan ini dengan orang 

lain.  
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Siapa pun yang terlibat dalam hal yang benar-benar penting sangatlah se-

derhana karena ia tidak punya waktu untuk menciptakan hal yang tak per-

lu.

Setiap hasrat menjadi berkurang dan setiap kejahatan menjadi bertambah 

setelah dipuaskan.

—HENRI AMIEL

Setiap hasrat baru adalah awal harapan baru, awal kesedihan baru.

—VOLTAIRE

Kenikmatan, kemewahan—hal-hal ini kau sebut kebahagiaan, tapi kurasa 

tidak mengharapkan apa pun adalah kebahagiaan Tuhan, dan saat kau berha-

rap hanya punya hal kecil, kau membuat dirimu dekat dengan keilahian dan 

kebahagiaan tingkat tinggi ini.

—SOKRATES

Alam membutuhkan hal-hal kecil; hukum yang ada membutuhkan banyak 

hal yang berlebihan.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Orang bisa hidup tanpa kebutuhan dan tanpa kecemburuan hanya saat mereka 

menjalani kehidupan yang sedangsedang saja.
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Doa yang berbuah adalah penetapan dalam pikiran sadarmu akan pemahaman 

makna kehidupan, dan kau bisa mengalami keadaan ini selama menit-menit 

terakhir kehidupan.

Doa dipahami sebagai layanan agama formal, layanan yang meminta dan 

mencapai sejumlah belas kasih bagi diri sendiri dari kekuatan yang lebih 

tinggi; ini adalah pendapat yang keliru. Di lain pihak, hasrat hati kita untuk 

menyenangkan Tuhan dengan semua tindakan kita—inilah roh doa sejati 

yang harus selalu ada dalam diri kita.

—IMMANUEL KANT

Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan 

orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak-

nya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, 

karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta 

kepada-Nya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di sor-

ga....

—MATIUS 6:7-9

Satu jam pemikiran serius yang jujur lebih bernilai daripada mingguminggu 

yang dihabiskan dengan pepesan kosong.

Kau harus berdoa setiap jam. Bentuk doa yang paling diperlukan dan sulit 

adalah mengingat—terlepas dari banyaknya gangguan dalam kehidupan—ke-

wajibanmu terhadap Tuhan, terhadap hukum-Nya. Kau merasa takut, kau 

merasa marah, kau merasa malu, kau menjadi terlalu terlibat atau terganggu 

dengan sesuatu. Namun, kau harus selalu ingat siapa dirimu dan apa yang 

harus kaulakukan. Inilah doa sejati yang semestinya. Hal ini sulit pada mu-

lanya, tapi seiring waktu kau bisa melakukannya dan menjadikannya kebia-

saan.
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Berbahaya menyebarkan gagasan bahwa kehidupanmu murni hasil dari ke-

kuatan materi dan sepenuhnya bergantung pada kekuatan ini.

Tidak ada orang yang lebih merancukan keyakinan baik dan buruk diban-

dingkan para cendekiawan era sekarang. Ilmu pengetahuan mereka membe-

rikan kemajuan yang baik dalam kajian dunia materi, tapi bagi kehidupan 

batin dan spiritual kemanusiaan, hal itu menjadi tidak perlu serta terkadang 

berbahaya.

Ilmu pengetahuan palsu dan agama palsu mengekspresikan dogma dalam ba-

hasa yang dibuat sangat tinggi untuk membuat orang sederhana mengira hal 

itu misterius, penting, dan menarik. Namun, bahasa misterius ini bukanlah 

tanda kebijaksanaan. Semakin bijaksana seseorang, semakin sederhana baha-

sa yang digunakannya untuk mengungkapkan pikirannya.

—LUCY MALORY

Ajaran tentang kehidupan batinmu adalah yang paling berguna.

Pada era kita, ilmu pengetahuan mulai memberi gelar pada kemalasan.

Tujuan ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah memahami kebenaran 

kehidupan ini. Tujuan kelirunya adalah pembenaran kejahatan di dunia ini. 

Ada ilmu pengetahuan tentang peradilan, ilmu pengetahuan politik, dan ter-

utama teologi, ilmu agama.
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Kalau orang benar-benar bernilai moral tinggi, mereka tak akan pernah me-

nyingkir dari kebenaran.

Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia 

lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan me-

reka jahat. Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak 

datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu 

tidak nampak; tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada 

terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan da-

lam Allah.

—YOHANES 3:19-21

Jangan takut terhadap orang di posisi mana pun, rendah ataupun tinggi, 

entah dia cendekiawan atau orang yang tidak berpengetahuan. Kalau kau 

hormat kepada semua manusia, kau harus mengasihi semua orang, dan tidak 

merasa takut kepada siapa pun.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Konsekuensi perbuatan baik apa pun yang kaulakukan dalam kehidupan 

akan mati segera setelah kau menyingkir dari kebenaran. Roh tinggi yang 

hidup dalam dirimu dan bersatu denganmu selalu mencari kebaikan serta 

kejahatan.

—MANU

Kebenaran hanya bisa dipahami dengan menanti serta melihat; dan saat kau 

mendapatkan satu kebenaran, dua lagi akan muncul di hadapanmu.

—JOHN RUSKIN

Kebenaran hanya berbahaya bagi pelaku kejahatan. Mereka yang melakukan 

kebaikan mencintai kebenaran.
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Orang bergerak, tanpa sadar tapi tak bisa berhenti, menuju kerajaan Allah, 

yang akan bisa diraih dengan kesatuan dalam cinta.

Setiap individu, seperti juga seluruh umat manusia bersama-sama, akan 

berubah, dan akan pergi ke tingkat lebih tinggi tanpa berhenti dalam per-

kembangannya, batasan yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan waktunya telah 

tiba.

—F. ROBERT DE LAMENNAIS

Tidak, perkataan Tuhan yang serba berkuasa belum dikatakan sepenuhnya. 

Dan pikiran-Nya belum dipahami sepenuhnya dalam kepenuhannya. Ia per-

nah menciptakan dan Ia tetap menciptakan, dan Ia akan menciptakan untuk 

banyak abad abadi setelah kita; inilah yang tidak bisa dipahami oleh pikiran 

manusia.

—GIUSEPPE MAZZINI

Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, 

api itu telah menyala! Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa 

damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan 

pertentangan.

—LUKAS 12:49, 51

Pergulatan terusmenerus antara daging dan jiwa tak akan pernah berakhir. Per

gulatan ini abadi dan merupakan esensi kehidupan. Tujuan kehidupan adalah 

mengasihi, merasuki segala sesuatu dengan cinta. Perubahan perlahan dan ber

tahap dari jahat ke baik, penciptaan kehidupan sejati, kehidupan yang dipenuhi 

cinta.

Dunia manusia selalu dalam jalan menuju kesempurnaan, dan memahami 

proses penyempurnaan ini adalah salah satu kegembiraan terbesar manusia, 

dan kegembiraan ini bisa diakses oleh semua orang.
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Kerja adalah kondisi keberadaan dalam dunia materi, fisik. Kalau Robinson 

tidak bekerja, ia akan membeku sampai mati serta mati kelaparan, dan se-

mua orang bisa melihatnya. Maka, kerja itu kondisi yang diperlukan juga ba-

gi kehidupan spiritual, tapi tidak semua orang bisa melihatnya dengan jelas, 

walaupun hal itu sejelas arti penting kerja fisik bagi tubuh.

Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.

—II TESALONIKA 3:10

Kalau kau tidak melakukan apa pun, itu berarti kau melakukan hal buruk.

Mereka yang tidak melakukan apa pun berarti melakukan hal buruk. Mereka 

yang tidak melakukan apa pun punya banyak rekan dan pendukung. Otak 

orang yang malas dan tak berguna adalah tempat persinggahan favorit se-

tan.

Alam tidak berhenti berkembang dan menjalankan semua jenis kemalasan-

nya.

—JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Kau tak pernah boleh merasa malu karena pekerjaan apa pun, bahkan yang 

paling rendah dan kotor, tapi kau hanya harus malu karena keadaan moral 

terkotor, yaitu kemalasan tubuhmu, yang merupakan hasil yang diperlukan 

dari penggunaan hasil kerja orang lain.
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Keadilan tidak diperoleh dalam perjuangan akan keadilan, tapi dengan cinta.

Untuk bisa mengenai sasaran, kau harus membidik lebih jauh dari tempat 

sasaran itu berdiri sehingga bisa mencapainya; untuk bisa berlaku adil, kau 

harus melakukan pengorbanan diri, bersikap tidak adil terhadap diri sen-

diri.

Tak seorang pun bisa benar-benar adil dalam semua perilakunya, tapi orang 

yang adil bisa benar-benar berbeda dari orang yang tidak adil dari upayanya, 

dengan cara sama orang jujur berbeda dari pembohong: yaitu dengan segala 

daya upaya hanya mengatakan kebenaran.

Hanya ada satu hukum yang benar-benar berharga: walaupun setiap saat kau 

bertemu dengan ketidakadilan, tetaplah rendah hati.

—MARCUS AURELIUS

Kau tidak bisa benar-benar adil. Suatu ketika kau terlalu sedikit melakukannya, 

kali lain terlalu banyak. Hanya ada satu cara untuk tidak berdosa melawan 

keadilan; selalu ubah segala sesuatu; tingkatkan segala sesuatu, jadikan segala 

sesuatu lebih baik.
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Sasaran terbaik dan terpenting bagi semua orang adalah diri batinnya, keber-

adaan spiritualnya.

Orang yang tahu semua ilmu pengetahuan tapi tidak mengenal dirinya ada-

lah orang yang miskin dan tidak tahu apa-apa. Ia yang tidak tahu apa pun 

kecuali bagi diri batinnya adalah orang yang tercerahkan.

Saat merasakan hasrat akan kekuasaan, kau harus tetap dalam kesendirian un

tuk sejumlah waktu.

—HENRY DAVID THOREAU

Jalan menuju kepopuleran melalui istana, jalan menuju kebahagiaan melalui 

pasar, jalan menuju nilai moral tinggi melalui padang pasir.

—PERIBAHASA CHINA

Orang selalu punya tempat untuk terlindung dari segala kemalangan, dan 

tempat ini adalah jiwanya.

Kalau saja kau mengetahui siapa dirimu, semua masalahmu akan terlihat 

benar-benar tidak penting dan sepele.
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Iman adalah landasan tempat segala sesuatu beristirahat; akar semua pengeta

huan.

Ada dua jenis iman di dunia ini. Yang pertama adalah iman terhadap hal-hal 

yang dikatakan orang, iman terhadap orang; ada banyak ragam jenis iman 

ini. Yang kedua adalah iman terhadap Tuhan; jenis iman ini tidak beragam, 

dan perlu bagi semua orang.

Iman adalah harta yang diperlukan bagi jiwa. Rasakan ketakberartian men-

dasar segala sesuatu yang kau kenal baik, dan kebesaran hal-hal yang tidak 

diketahui tapi penting.

Kupas ajaran Kristus sepenuhnya, dan biarkan ajaran lain, seperti halnya pe-

laut membaca kompas, walaupun tanda-tanda lain di sekelilingnya mungkin 

bertentangan dengannya.

Orang yang percaya bahwa mereka tidak punya iman itu salah; mereka 

semata tidak menyadarinya, atau tidak menginginkannya, atau tidak bisa 

mengungkapkannya.
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Kalau, di dalam jiwanya, orang memahami Tuhan, ia memahami hubungannya 

dengan semua orang di dunia.

Jangan merasa bangga, tak peduli posisi tinggi apa yang kautempati di kehi-

dupan. Dalam dirimu dan dalam diriku serta dalam diri semua orang hidup 

Tuhan yang sama, kekuatan kehidupan yang sama; sia-sia saja kau meremeh-

kanku, kita semua adalah makhluk setara.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Aku penuh dengan pikiran hebat: yaitu kehebatan jiwaku, kesatuannya de-

ngan Tuhan. Jiwaku tidak menyatu dengan Tuhan karena kepatuhan, tapi 

lewat kemampuannya memahami Tuhan, dan lewat Ia, menjadi abadi.

—HENRI AMIEL

Kita semua anak dari ayah yang sama, dan tidak mencintai saudaramu 

adalah tindakan yang tidak alami.
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Mereka yang ada di puncak gunung bisa melihat matahari terbit lebih cepat 

daripada mereka yang hidup di lembah. Begitu pula mereka yang mencapai 

ketinggian spiritual: mereka bisa melihat matahari surgawi terbit lebih ce-

pat daripada mereka yang menjalani kehidupan materi. Namun, akan tiba 

waktunya ketika matahari akan terbit begitu tinggi di langit sehingga semua 

orang bisa melihatnya.

Kita harus berharap akan tiba hari ketika semua orang menerima bahwa ke-

hidupan seseorang hebat hanya dalam layanannya kepada sesama, karena ia 

bersatu dengan mereka oleh Tuhan.

—EDWARD BROWN

Kekuatan besar sedang bekerja di dunia ini. Tak seorang pun bisa menghen-

tikannya. Kita melihat tanda-tandanya dalam pemahaman baru atas agama, 

rasa hormat baru kepada manusia, dan perasaan persaudaraan yang baru.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Segera setelah standar kesempurnaan yang lebih tinggi diletakkan di hadapan 

kita, semua gagasan keliru akan memudar seperti bintang memudar saat ber-

temu matahari.
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Karya seni palsu apa pun yang dipuji oleh kritikus adalah pintu tempat lewat-

nya ”kemunafikan seni” memasuki pikiran kita.

Penciptaan dan penjualan sebagian besar seni dewasa ini adalah murni 

pelacuran. Perbandingannya benar dalam setiap detail. Seni sejati jarang 

bisa diciptakan, bahkan oleh seniman sejati; seperti anak kecil dalam rahim 

ibunya, itu adalah buah yang matang dari kehidupan sebelumnya. Namun, 

seni palsu bisa diproduksi tanpa henti oleh pengrajin, sesuai dengan pen-

diktean pasar. Seperti istri setia yang mencintai suaminya, seni sejati tidak 

memerlukan dekorasi berlebihan; seperti pelacur, seni palsu menuntut ada-

nya dekorasi. Seni sejati keluar dari kebutuhan mendesak seorang seniman 

untuk mengungkapkan perasaan yang telah terbentuk di dalamnya, sama 

seperti ibu perlu melahirkan bayinya. Seni palsu hanya menjawab profit. 

Seni sejati membawa perasaan baru ke dalam kehidupan kita, seperti pe-

rempuan menghadirkan manusia baru ke dalam dunia. Seni palsu korup: 

hal itu membuat orang menyingkir, mengganggunya, melemahkan kekuatan 

spiritualnya. Semua orang harus memahaminya, supaya mereka menghindari 

lonjakan pesat jenis seni yang kotor dan yang perlu dihindari ini, yang, me-

nurut wajahnya, adalah prostitusi.

Kau tidak bisa menjual bakatmu, kegeniusanmu; segera setelah kau melakukan

nya, kau adalah pelacur. Kau bisa menjual semua hasil karyamu, tapi tidak 

jiwamu.

—JOHN RUSKIN

Sampai mereka melempar penukar uang ke luar kuil seni, kuil tidak menjadi 

kuil yang sesungguhnya. Namun, akan tiba waktunya ketika para penjual ini 

diusir dari kuil seni.
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Tentara yang bermalas-malasan di tempat perlindungan dalam pertempuran 

sebagai pasukan tambahan akan berusaha melibatkan diri dalam aktivitas 

apa pun untuk mengalihkan perhatian dari bahaya yang akan terjadi. Bagiku 

orang yang ingin menyelamatkan diri dari kehidupan bertingkah laku seperti 

tentara ini: beberapa mengalihkan perhatian dengan rasa puas diri berlebihan, 

beberapa dengan kartu, politik, hukum, perempuan, judi, kuda, berburu, ang-

gur, atau permasalahan negara.

Sulit membayangkan perubahan luar biasa yang akan terjadi pada kehidupan 

manusia kalau orang berhenti meracuni diri dengan brendi, anggur, tembakau, 

dan narkoba.

Kata orang ada satu sekte agama yang di akhir pertemuannya mematikan lam-

pu dan melakukan pesta liar. Di masyarakat, orang yang melakukan tindakan 

berfoya-foya terus-menerus mematikan lampu kecerdasan dengan hal-hal 

yang mengakibatkan kecanduan, seperti narkoba, alkohol, dan tembakau.

Menjadikan dirimu ketagihan bukanlah kejahatan, tapi persiapan kejahatan.

Sejumlah orang berkata, ”Tidak penting entah kau minum atau merokok.” 

Kalau tidak penting, lalu kenapa tidak berhenti saja, saat kau tahu bahwa 

kau membahayakan dirimu sendiri dan, dengan contohmu, orang lain?
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Makin dekat seseorang dengan kebenaran, makin toleran ia dengan kesalahan 

sesama.

Mereka yang tidak percaya dengan landasan spiritual iman mereka, yang 

hanya bicara manis di luar ritual agama, tidak bisa bersikap toleran kepada 

orang lain.

Ada satu aturan keras dan cepat yang harus selalu kita ingat. Kalau akhir yang 

baik bisa diraih hanya lewat sarana yang buruk, entah hal itu sama sekali tidak 

baik atau waktunya belum tiba.

Imam yang tidak toleran dan haus kekuasaan menunjukkan sisi negatif aga-

ma.

—WILLIAM WARBURTON

Mereka yang tidak beriman bisa sama tidak tolerannya dengan mereka yang 

percaya pada pemahaman kasar dan primitif.

—JEAN FRANCE DUCLOS

Kebenaran sejati, iman sejati, tidak memerlukan dukungan dunia ataupun 

keglamoran luar, juga tidak perlu diperkenalkan dengan paksaan kepada 

orang lain. Tuhan memiliki waktu; baginya ribuan tahun berlalu bagaikan 

setahun. Mereka yang merasakan kebutuhan menyebarkan keyakinan lewat 

kekerasan dan paksaan entah kurang memiliki iman terhadap Tuhan, atau 

terhadap dirinya sendiri.
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Tuhan tidak bisa dipahami oleh kecerdasan manusia, hanya dirasakan oleh 

hati manusia. Kita hanya tahu bahwa Ia ada, dan terlepas apakah kita meng-

inginkannya atau tidak, kita mengetahui hal ini dengan pasti.

Kecerdasan itu seperti cahaya yang datang dari kaca yang semi-transparan: 

aku melihatnya, dan walaupun tidak tahu dari mana datangnya, aku tahu hal 

itu ada. Kita bisa mengatakan hal sama tentang Tuhan.

Percayalah pada Tuhan, layani Ia, tapi jangan berusaha memahami esensi-

Nya. Kau tak akan mendapatkan apa pun dari upayamu yang menyakitkan 

kecuali kekecewaan dan kelelahan. Bahkan jangan berusaha mencaritahu 

apakah Ia ada atau tidak, layani saja Ia sebagaimana adanya, seolah Ia ada di 

mana-mana. Tak ada hal lain yang perlu.

—PHILEMON

Tak ada seorang pun selain Tuhan yang memahami rahasia awal yang hebat; 

tak seorang pun bisa melangkah ke luar dirinya.

—OMAR KHAYYAM

Kita bisa memahami keberadaan Tuhan dengan kecerdasan kita hanya kala 

kita memahami ketergantungan total kita padanya, seolah kita memiliki pera-

saan yang sama dengan yang dimiliki bayi saat digendong ibunya. Bayi tidak 

tahu siapa yang memberinya makan, siapa yang menghangatkannya, siapa 

yang merawatnya, tapi ia mengerti bahwa ada seseorang yang melakukannya, 

dan ia bahkan mencintai kekuatan yang di dalamnya ia beristirahat.

Jangan kaget kalau keyakinan akan Tuhan tidak secara jelas diungkapkan ke

padamu. Makin jelas diungkapkan, makin jauh jadinya dari kebenaran, dari 

landasannya.
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Kebaikan sejati bukanlah sesuatu yang bisa didapat secara instan, tapi hanya 

lewat upaya terusmenerus, karena kebaikan sejati ada dalam perjuangan terus

menerus menuju kesempurnaan.

Kata-kata berikut dipahat di kamar mandi Raja Jinx-Hang: ”Perbarui dirimu 

sepenuhnya setiap hari, dan mulailah dengan segar, dari awal.”

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Perjalanan orang bijak menuju nilai moral tinggi adalah perjalanan ke tanah 

yang jauh, atau pendakian ke gunung tinggi. Orang yang bepergian ke tempat 

yang sangat jauh mulai dengan satu langkah, dan mereka yang mendaki gu-

nung tinggi mulai dari dasar.

—KONFUSIUS

Tetapi Yesus berkata: ”Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh 

ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah.”

—LUKAS 9:62

Berjuanglah untuk kebaikan tanpa ekspektasi akan kesuksesan segera atau 

yang bisa dilihat. Kau tak melihat hasil usahamu, karena semakin jauh kau 

maju, semakin tinggi gambaran ideal kesempurnaan yang menjadi tujuanmu. 

Usaha perjuangan menuju kebaikan, proses itu sendiri, menjadi pembenaran 

bagi kehidupan kita.
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Kau harus mengajari orang lain dengan teladan yang baik, tapi kalau kau meng- 

 ajar dengan kejahatan, berarti kau tidak mengajar, tapi menghancurkan.

Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: ”Tuhan, sampai be-

rapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap 

aku? Sampai tujuh kali?” Yesus berkata kepadanya: ”Bukan! Aku berkata ke-

padamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh kali tujuh puluh 

kali tujuh kali.”

—MATIUS 18:21-22

Orang berdosa pernah menerima hak untuk menghukum orang lain—dan seba

gian besar kemalangan bermula darinya.

Kalau kau mengira seseorang bersalah karena menganggapmu salah, ampuni-

lah ia. Kalau kau belum pernah mengampuni orang yang bersalah, kau akan 

mengalami kegembiraan baru: kegembiraan memaafkan.

Hukuman selalu kejam, dan selalu menyakitkan.

Warga Indian Amerika tidak punya hukum, tidak punya hukuman, dan ti-

dak punya pemerintah. Mereka mematuhi pemahaman moral akan baik dan 

buruk yang merupakan bagian dari setiap sifat alami manusia.

—THOMAS JEFFERSON

Bukti terkuat bahwa atas nama ”ilmu pengetahuan” kita mengejar hal yang 

tidak berharga dan kadang bahkan berbahaya adalah keberadaan ilmu penge-

tahuan hukuman, yang dalam dirinya sendiri adalah salah satu jenis tindakan 

paling tidak peduli dan agresif yang dikenal manusia, jejak-jejak tahapan 

terendah perkembangan manusia, lebih rendah daripada anak kecil atau orang 

gila.
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Orang melompatlompat mengejar kesenangan semata karena mereka melihat 

kekosongan dalam kehidupan mereka dengan lebih jelas dibandingkan mereka 

melihat kekosongan dalam hiburan baru apa pun yang menarik perhatian me

reka.

—BLAISE PASCAL

Hal-hal yang kita lakukan untuk menjadikan kehidupan lebih nyaman meng-

ingatkanku pada burung unta yang menyembunyikan kepala supaya tidak 

melihat musuhnya. Kita bahkan bersikap lebih buruk daripada burung unta. 

Untuk mencapai masa depan yang masih dipertanyakan, kita jelas-jelas meng-

hancurkan kehidupan kita saat ini yang terderfinisi dengan jelas.

Dewasa ini orang dengan bodoh berusaha meyakini bahwa semua kekejaman 

dan ketidakpekaan dunia—kekayaan sedikit orang, kemiskinan besar banyak 

orang, kekerasan, serta peperangan—terjadi di luar kehidupan mereka dan 

tidak mengusik mereka serta jalan kehidupan mereka.

Opini keliru tetaplah opini keliru, bahkan saat dibagi dengan sebagian besar 

orang.
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Kalau kehidupan itu baik, kematian yang adalah bagian yang diperlukan dari 

kehidupan juga sama baiknya.

Kehidupan sejati hanya ada pada masa kini. Masa depan tak bermakna.

Tujuan kehidupan sejati adalah memenuhi hukum Tuhan, yang hadir secara 

eksternal: selalu ada, ada saat ini, dan akan selalu ada.

Jangan meributkan apa yang akan terjadi suatu hari nanti, di suatu tempat, 

di jarak yang jauh, pada masa mendatang; pikirkan dan beri perhatian besar 

pada apa yang terjadi sekarang, di sini, di tempat ini.

—JOHN RUSKIN

Segera setelah kau masuk ke masa depan atau masa lalu, kau pergi dari Tu-

han, dan kau merasa kesepian, tersingkir, serta menjadi budak.

Masa depan tidak benarbenar ada. Masa depan diciptakan oleh kita pada 

masa kini.

Ada kondisi saat orang merasa dirinya adalah arsitek kehidupannya. Hal itu 

terjadi ketika ia memusatkan seluruh upaya dan kecerdasan pada saat ini.
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Pada waktu itu berkatalah Yesus: ”Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan 

langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak 

dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itu-

lah yang berkenan kepada-Mu.”

—MATIUS 11:25-26

Dunia akan menjadi tempat yang mengerikan tanpa anak yang baru lahir, yang 

membawa bersama mereka kepolosan dan harapan orang akan kesempurnaan 

lebih lanjut.

—JOHN RUSKIN

Masa kecil diberkati oleh surga karena membawa potongan surga ke dalam ke-

kejaman kehidupan. Ribuan kelahiran setiap hari ini adalah tambahan segar 

kepolosan dan kemurnian, yang bertarung melawan akhir umat manusia, 

melawan sifat alami kita yang tersia-sia, dan melawan penyerahan kita sepe-

nuhnya pada dosa.

—HENRI AMIEL

Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! Ke-

agungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan 

anak-anak yang menyusu telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-

Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam.

—MAZMUR 8:2-3

Masa apa yang lebih baik daripada masa kanak-kanak, dan nilai moral apa 

yang lebih baik daripada kesenangan polos, serta kebutuhan akan cinta? 

Semua itu adalah perwujudan murni kehidupan. Kau harus menghormati 

setiap orang, tapi kau harus menghormati anak kecil di atas segalanya, dan 

tidak menghancurkan kemurnian polos jiwanya.
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Pengetahuan yang sekarang kita terima sebagai ilmu pengetahuan lebih 

mengganggu daripada mendukung kebaikan kehidupan manusia.

Astronomi, mekanika, fisik, kimia, dan semua ilmu pengetahuan lain bersama-

sama serta secara berbeda mempelajari sisi kehidupan tertentu, tapi tidak men-

capai kesimpulan apa pun tentang kehidupan spiritual umat manusia.

Ilmu pengetahuan memenuhi tujuannya, bukan saat menjelaskan alasan ada-

nya bintik hitam di matahari, tapi saat memahami dan menjelaskan hukum 

kehidupan kita sendiri, serta konsekuensi dari pelanggaran atas hukum ini.

—JOHN RUSKIN

Tak peduli sebesar apa pengetahuan kita, hal itu tidak bisa membantu kita me

menuhi tujuan utama kehidupan—kesempurnaan moral.

9 September
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


 ��� Leo ToLSToy

Suara hati nurani tidak salah. Ia menginginkan, bukan pemenuhan diri he-

wani, tapi penyangkalan atau pengorbanannya.

Orang Kristen yang tidak tahu ke mana ia pergi (Yoh 3:8) atau apa yang 

dikaruniakan Tuhan (Yoh 3:34) tidak tahu tujuan kehidupannya yang sebe-

narnya.

—FYODOR STRAKHOV

Saat minat diri menghilang, kekhawatiran kita lenyap, dan datanglah kegem-

biraan yang kokoh serta diam-diam, yang selalu merancukan kita dengan 

disposisi spiritual yang baik dan nurani yang jelas. Setiap perbuatan baik 

membantu membangkitkan perasaan gembira di dalam diri kita. Mereka 

yang egois merasa kesepian, dikelilingi oleh kejadian yang mengancam dan 

terasing; semua hasratnya terbenam di dalam keprihatinannya sendiri. Orang 

baik hidup dalam dunia yang berisi kejadian-kejadian yang bermanfaat, saat 

kebaikan yang ada menyamai kebaikannya sendiri.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Orang yang hidup hanya untuk memedulikan tubuhnya bisa tersesat dalam 

labirin kehidupan hewani dan bersifat indriawi, sementara jiwanya akan 

selalu mencari kebenaran; hal itu akan menemukan jalan.

—LUCY MALORY

Suara nurani bisa selalu berada di atas kegaduhan keinginanmu yang lain kare

na akan selalu menginginkan sesuatu yang sepertinya tak berguna, tidak peka, 

tidak bisa dipahami, tapi pada saat bersamaan benarbenar indah dan baik, 

yang hanya bisa dicapai lewat usaha.
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Iman sejati menarik orang kepadanya bukan karena menjanjikan kebaikan 

bagi mereka yang percaya, tapi karena hanya itulah satu-satunya pelarian, 

bukan hanya dari permasalahan dan kesulitan dan kemalangan kehidupan, 

tapi juga dari rasa takut akan kematian.

Kalau kau tahu kau kurang beriman, ketahui juga bahwa kau ada di salah satu 

situasi paling berbahaya yang bisa dihadapi orang di dunia ini.

Tidak memiliki sesuatu yang membuatmu siap mati adalah buruk.

Lihatlah penyebab kemalangan yang karenanya manusia menderita. Dorong-

lah melampaui penyebab nyata ke akar permasalahan maka kau mau tak 

mau akan menemukan bahwa penyebab terpenting dan paling mendasar dari 

setiap permasalahan manusia adalah lemahnya iman yang berasal dari sikap 

keliru terhadap dunia serta asal mulanya.

Penebusan bukan terdapat dalam ritual dan kredo tertentu, tapi dalam pema-

haman jelas akan makna kehidupan.
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Kau tidak bisa melayani kebaikan dan kejahatan sekaligus. Semata condong pada 

pertumbuhan kekayaanmu tidak ada hubungannya dengan persyaratan kehidupan 

spiritual yang sebenarnya.

Bagiku sepertinya prasangka buruk bahwa kekayaan membawa kebahagiaan 

mulai didiskreditkan.

Cinta akan kekayaan besar memerintahmu, ”Bawa jiwamu sebagai kurban 

bagiku,” dan orang akan menurutinya.

—SANTO YOHANES KRISOSTOMOS

Pakaian berlebihan membuat tubuh tidak bisa bergerak bebas. Kekayaan 

berlebihan mengusik pergerakan jiwa.

—DEMOSTHENES

Hasrat akan kekayaan tak akan pernah terpuaskan. Mereka yang memilikinya 

merasa bersemangat dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak, dan le-

bih banyak lagi.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Jangan takut miskin, tapi waspadalah akan kekayaan.

Kalau saja orang yang mencari kekayaan bisa melihat dengan jelas apa yang 

hilang dari mereka saat memiliki kekayaan itu, mereka bisa menempatkan 

jumlah usaha yang sama untuk terbebas dari kekayaan ini dengan saat me-

reka mencarinya.
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Orang bijak tidak berharap bisa mengubah situasi, karena ia tahu  memenuhi 

hukum Tuhan, hukum cinta, pada setiap situasi itu mungkin.

Orang bijak mencari segala sesuatu di dalam dirinya; orang gila mencari se-

gala sesuatu dalam diri orang lain.

—KONFUSIUS

Aku tidak pernah mengeluhkan takdirku. Aku pernah tidak punya sepatu, 

dan mengeluh pada Tuhan. Aku pergi ke gereja dengan hati yang berat dan 

di gereja aku melihat orang yang tidak punya kaki. Maka aku berterima kasih 

kepada Tuhan karena telah memberiku kaki yang lengkap, dan masalahku 

hanyalah bahwa kedua kaki itu tidak bersepatu.

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Orang bijak secara alami tahu cara bersikap tanpa mencari, karena ia memiliki 

keilahian dalam dirinya. Makin jauh kau mencari dan mencari, makin sedikit 

yang kauketahui.

—LAO-TZU

Kau harus memperlakukan pikiranmu lewat cara yang sama dengan yang 

kaugunakan untuk memperlakukan dirimu, dan memperlakukan keinginan-

mu sesuai caramu memperlakukan anakmu.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Berusahalah menetapkan keheningan batin dalam dirimu, keheningan total 

bibir dan hatimu. Maka kau akan mendengar bagaimana Tuhan bicara kepa-

da kita, dan kau akan tahu cara memenuhi keinginan-Nya.

Makin kecewa seseorang dengan orang lain dan lingkungannya, serta makin puas 

ia dengan dirinya sendiri, makin jauh ia dari kebijaksanaan.
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Kekerasan itu berbahaya karena biasanya terbungkus dengan kekayaan, dan 

karenanya membangkitkan sejumlah rasa hormat pada hal-hal yang seharus-

nya membangkitkan rasa jijik.

Orang yang punya kekuatan merasa yakin bahwa hanya kekerasan yang bisa 

menuntun orang, dan karenanya menggunakan kekerasan untuk mendukung 

aturan yang sudah ada. Namun, aturan yang sudah ada itu tidak didasarkan 

pada kekerasan, melainkan opini publik.

Orang tidak diciptakan untuk mematuhi orang lain, atau mengikuti aturan 

orang lain. Orang dirusak dengan kedua perilaku itu. Keadaan pertama 

mengasumsikan terlalu banyak arti penting, yang kedua terlalu sedikit rasa 

hormat. Dalam keduanya hanya ada sangat sedikit harga diri.

—VICTOR CONSIDÉRANT

Kehidupan kita akan jadi luar biasa kalau kita bisa melihat semua hal menji-

jikkan yang ada di dalamnya.

—HENRY DAVID THOREAU

Mematuhi orang karena kekerasan tak pernah adil.

—BLAISE PASCAL

Ia yang bergantung pada kekerasan memiliki perilaku keliru. Pembuat pidato 

indah tidaklah bijak, hanya orang-orang yang bebas dari rasa benci dan takut-

lah yang benar-benar bijak.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Semua kekerasan bertentangan dengan cinta: jangan melibatkan diri dengan 

kekerasan.
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Halangan terbesar dalam memahami kebenaran adalah dusta yang disamarkan 

sebagai kebenaran.

Dalam kehidupan nyata, ilusi hanya bisa mengubah kehidupan kita untuk 

sesaat, tapi dalam ranah pikiran dan kecerdasan, opini keliru bisa diterima se-

bagai kebenaran selama ribuan tahun dan menjadi bahan olok-olok seluruh 

bangsa, membisukan keinginan mulia akan umat manusia, memperbudak 

orang, dan berbohong kepada mereka. Opini keliru ini adalah musuh yang 

berusaha diperangi orang bijak dalam sejarah umat manusia. Kekuatan ke-

benaran itu besar, tapi kemenangannya sulit. Namun, begitu kau menerima 

kemenangan ini, hal itu tak akan bisa diambil darimu.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Bagi masyarakat, pemaparan kebohongan sama berharganya dengan kebenaran 

yang dinyatakan secara jelas.

Membebaskan orang dari opini keliru, kebenaran palsu, dan kebohongan 

tidak mengambil apa pun dari dirinya; hal itu memberinya sesuatu yang 

penting.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Kemajuan umat manusia ada dalam pengungkapan rintangan yang tersem-

bunyi dari kita.
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Keraguan tidak menghancurkan kebenaran, tapi memperkuatnya.

Ketidakpercayaan adalah saat orang percaya atau tidak percaya pada sesuatu. 

Itu adalah saat ia meramalkan halhal yang tidak dipercayainya.

—HARRIET MARTINEAU

Kau akan memiliki saat ketika kau tak lagi percaya pada keberadaan dimensi 

spiritual dalam kehidupan. Lihatlah momen ini sebagai kejadian dalam perkem-

bangan keyakinanmu. Orang yang memahami sifat spiritual kehidupan pada 

suatu titik mungkin menjadi takut akan kematian, biasanya untuk periode 

waktu singkat, dengan cara yang sama kau menonton adegan di teater dan 

lupa bahwa yang kausaksikan adalah drama, serta menjadi takut dengan apa 

yang kau anggap terlihat nyata.

Begitu pula dalam kehidupan nyata: dalam momen delusi diri, orang ber-

agama lupa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan fisik tidak bisa meng-

usik apa yang terjadi dalam kehidupan spiritualnya.

Dalam periode ini, saat jiwamu jatuh, kau harus memperlakukan dirimu 

seperti orang sakit.

Orang bijak memiliki keraguan dalam setiap momen terbaiknya. Kebenaran 

sejati selalu ditemani dengan keraguan. Kalau aku tidak bisa merasa ragu, 

aku tidak bisa percaya.

—HENRY DAVID THOREAU

Ia yang ragu tidak dijauhkan dari Tuhan; ia yang percaya tanpa ragu pada 

perkataan orang bahwa Tuhan ada atau tidak adalah yang jauh dari Tuhan.
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Kepemilikan pribadi atas sebidang tanah yang luas sama tidak adilnya de-

ngan kepemilikan atas orang lain.

Kau tidak bisa berkata bahwa hukum yang ada mengenai kepemilikan tanah 

adalah sesuai dengan hukum. Kekerasan, kejahatan, dan kekuasaan bersum-

ber dari aturan ini.

—HERBERT SPENCER

Kepemilikan pribadi atas tanah datang, bukan dari hubungan tidak alami 

antarorang, tapi lewat perampokan.

—HENRY GEORGE

Ketidakadilan karena memiliki sejumlah besar tanah sebagai kepemilikan priba

di, seperti ketidakadilan lainnya, dikaitkan dengan banyak ketidakadilan lain 

yang digunakan untuk melindunginya.
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Esensi kehidupan terletak dalam nuranimu, bukan di tubuhmu.

Kerjap Ilahi tinggal di dalam kita, dan merupakan perjuangan tanpa akhir 

terhadap asal mulanya.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Saat melihat bahwa segala sesuatu di sekitarmu tidak permanen, kau akan 

menerima hal-hal abadi dan permanen lainnya.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Kau tidak bisa melihat jiwa, tapi hanya jiwa yang bisa melihat esensi segala 

sesuatu.

—TALMUD

Aku menyebut jiwa sebagai bagian dari manusia yang memiliki keberadaan be

bas dan memberi kita pemahaman akan kehidupan.

—MARCUS AURELIUS

Biarkan sisi spiritualmu membimbing sisi materimu, dan bukan sebaliknya. 

Supaya bisa memperbaiki keadaannya, orang harus berjuang untuk kesem-

purnaan spiritual, bukan fisik.
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Tak ada yang lebih bisa mencerahkan kehidupan orang dan menyingkirkan 

bebannya dibandingkan pemahaman bahwa mereka harus melayani Tuhan.

Ketidakpercayaan dan pengabaian agama adalah kejahatan besar, tapi prasangka 

dan kebohongan bahkan lebih buruk lagi.

—PLUTARCH

Kehidupan itu singkat. Jangan lupakan hal terpenting dalam kehidupan, hi-

dup untuk orang lain dan melakukan hal baik untuk mereka.

—MARCUS AURELIUS

Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk 

melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak 

orang.

—MATIUS 20:28

Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita harus seperti pohon yang membe-

rikan buah bagi mereka yang melemparinya dengan batu.

Kau harus menerima dirimu, bukan sebagai tuan, tapi sebagai pelayan, maka 

semua perasaan burukmu, kekhawatiran, kesadaran akan adanya bahaya, 

ketidakpastian, dan ketidakpuasan akan berubah menjadi ketenangan serta 

kedamaian. Kau akan dipenuhi dengan visi jernih akan tujuanmu dan kegem-

biraan besar.
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Semua hal baik hanya bisa dicapai dengan usaha.

al buruk mudah dilakukan, hal baik hanya dilakukan dengan kerja dan upa

ya.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan 

yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; 

karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, 

dan sedikit orang yang mendapatinya.

—MATIUS 17:13-14

Jalan menuju pengetahuan sejati tidak melalui rumput lembut yang diselu-

bungi bunga. Untuk menemukannya, orang harus mendaki gunung terjal.

—JOHN RUSKIN

Carilah kebenaran; kebenaran ingin ditemukan.

—BLAISE PASCAL

Orang berteriak kesakitan saat melakukan pekerjaan fisik berat setelah se-

jumlah waktu tidak melakukan apa pun. Istirahat dari perjuangan mencapai 

peningkatan spiritual membawa rasa sakit yang sama.

20 September
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Ekspresi kebebasan yang terpenting dan diperlukan adalah memberi pikiran-

mu arah spesifik.

Bekerjalah menuju kesempurnaan pikiran. Tanpa pikiran buruk, kau tak akan 

mampu melakukan perbuatan buruk.

—KONFUSIUS

Segala sesuatu ada dalam kekuasaan surga, terlepas dari pilihan kita untuk 

melayani Tuhan atau diri sendiri.

Kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa 

mencegahnya membuat sarang di kepala kita. Serupa dengannya, pikiran 

buruk kadang muncul di benak kita, tapi kita bisa memilih apakah akan 

membiarkannya bercokol di situ, membangun sarang bagi dirinya, dan mene-

lurkan perbuatan buruk. 

—MARTIN LUTHER

Dosa itu bukan hanya melakukan hal buruk, tapi juga memikirkan hal bu-

ruk.

—ZOROASTER
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Iman akan keberadaan keabadian adalah kualitas kemanusiaan kita yang 

bersifat eksklusif.

Jiwa tidak hidup di dalam raga seperti di dalam rumah, tapi seperti di dalam 

tenda, tempat tinggal sementara.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Siapa yang membawaku ke dunia? Berdasarkan perintah siapakah aku men-

dapati diriku ada tepat di tempat ini, selama waktu tertentu ini? Kehidupan 

adalah pengingat akan hari yang sangat singkat yang kita habiskan saat me-

ngunjungi dunia ini.

—BLAISE PASCAL

Orang yang bisa mati tidak bisa hidup lama; kita hanya punya sedikit mo-

men. Namun, jiwa kita tidak memiliki umur. Jiwa percaya pada hal-hal abadi, 

dan akan hidup selama-lamanya.

—TORICLIDIS

Kematian adalah kehancuran organ tubuh yang dengannya aku melihat du-

nia selama kehidupanku; hancurnya kaca yang dengannya aku melihat dunia. 

Hancurnya kaca ini tidak berarti hancurnya mata itu sendiri.

Pemahaman kita akan keabadian adalah suara Tuhan yang hidup di dalam 

diri kita.
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Tak peduli seberapa besar simpanan pengetahuan umat manusia bagi saya diban

dingkan dengan ketidaktahuan kita sebelumnya, itu hanyalah bagian kecil dari 

semua pengetahuan yang mungkin.

Sokrates tidak punya kelemahan yang dimiliki oleh banyak cendekiawan: has-

rat untuk mengetahui segala sesuatu yang mungkin, mempelajari awal mula 

dan penjelasan akan segala sesuatu—apa yang Sophist sebut ”sifat segala se-

suatu”—dan menguak awal mula raga surgawi. Sokrates berkata, ”Benarkah 

orang begitu peduli dengan hal-hal duniawi ini? Orang salah berpikir bahwa 

mereka harus mengetahui segala sesuatu. Mereka mengira bisa meremehkan 

bidang pengetahuan yang paling penting dan perlu dilakukan, serta mema-

suki misteri yang bukan merupakan milik kita.”

—XENOPHON

Ilmu pengetahuan sejati tidak hanya bersikap ramah pada agama, pada kenya-

taannya ilmu pengetahuan sejati selalu mendukungnya.

—JOHN RUSKIN

Pengetahuan itu tak terbatas, dan sebagian besar cendekiawan serta orang 

terdidik sama jauhnya dari pengetahuan dengan petani yang tidak berpen-

didikan.

—JOHN RUSKIN

Kita tidak bisa membayangkan rentang ketidaktahuan kita, seperti halnya 

orang buta tidak bisa membayangkan kegelapan sampai ia bisa melihat.

—IMMANUEL KANT

Lebih baik tahu sedikit dari yang diperlukan daripada tahu lebih dari yang di-

perlukan. Jangan takut kurang berpengetahuan, tapi sungguh takutlah pada 

pengetahuan yang diperlukan tapi didapatkan hanya untuk menyenangkan 

rasa kagum diri. 
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Makan daging itu dimungkinkan kalau dibenarkan dengan pertimbangan 

serius. Namun, tidak demikian adanya; dan konsumsi daging semata adalah 

hal buruk yang ada tanpa pembenaran sama sekali.

Apa sifat perjuangan untuk keberadaan atau jenis kegilaan yang memaksamu 

menumpahkan darah dengan tanganmu untuk memakan hewan? Mengapa me

lakukannya, kalau kau sudah memiliki seluruh kenyamanan kehidupan?

—PLUTARCH

Kalau tidak secara sangat membuta diterima sebagai bagian dari adat istiadat 

dan tradisi, bagaimana bisa orang yang peka menerima pemikiran bahwa un-

tuk bisa memberi makan bagi diri sendiri kita harus membunuh sejumlah 

besar hewan, terlepas dari fakta bahwa bumi memberi kita begitu banyak 

ragam harta karun dari tumbuhan?

Ada perbedaan besar antara, di satu sisi, orang yang tidak memiliki akses ke 

makanan apa pun kecuali daging, dan, di sisi lain, orang terdidik yang hidup 

di negara yang memiliki kelimpahan sayuran serta susu dan diperintahkan 

untuk menentang konsumsi daging. Orang terdidik berdosa besar bila terus 

berperilaku dalam cara yang ia tahu tidak benar.
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Kerja bukanlah nilai moral tinggi, tapi kondisi yang diperlukan dari kehidupan 

yang bernilai moral tinggi.

Pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan rasa tidak suka menarik 

perhatian tidak baik dari orang lain. Pekerjaan sejati selalu tenang, terus-me-

nerus, dan tidak menarik perhatian.

Tidaklah cukup menjadi pekerja keras. Pikirkanlah: apa yang kaukerjakan? 

—HENRY DAVID THOREAU

Bagi orang yang menghindari pekerjaan, ada orang lain yang bekerja terlalu 

banyak. Bagi setiap orang yang makan berlebihan, ada orang lain di suatu 

tempat yang kelaparan.

Banyak kegiatan orang malas yang berpura-pura bahwa mereka sibuk bekerja 

hanya bersifat menghibur; hal itu hanya menambahkan beban bagi orang 

lain. Ini bisa dikatakan kepada semua hiburan yang kaya.
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Semua kebijaksanaan sejati dan semua iman sejati diekspresikan dengan jelas 

dalam hukum moral yang sama.

Seluruh dunia dikenai aturan yang sama, dan semua pemikiran memiliki 

kecerdasan dasar yang sama. Oleh karenanya, semua orang bijak berbagi ga-

gasan sama tentang kesempurnaan.

—MARCUS AURELIUS

Semakin aku mendedikasikan waktu pada dua hal, semakin keduanya me-

menuhi kehidupanku dengan kesenangan yang terus meningkat. Yang perta-

ma adalah langit di atasku, dan yang kedua adalah hukum moral di dalam 

diriku.

—IMMANUEL KANT

Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah 

demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para 

nabi.

—MATIUS 7:12

Hukum moral terlihat begitu jelas sehingga bahkan orang yang tidak menge-

tahui hukum itu tidak punya alasan untuk merusaknya. Mereka hanya pu-

nya satu sumber bantuan: menyangkal kecerdasan mereka, dan itulah yang 

mereka lakukan.
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Menyalahkan orang lain adalah hiburan yang disukai sejumlah orang dan 

mereka tidak bisa menahan diri darinya. Saat melihat semua bahaya dari sikap 

menyalahkan ini, kau melihat bahwa tidak menghentikan orang dari melaku-

kan hiburan ini adalah suatu dosa.

Kalau ingin menyalahkanku, kau tidak boleh bersamaku. Kau harus ada di 

dalamku.

—ADAM MICKIEWICZ

Kebenaran dicapai lewat diskusi, tapi orang yang lebih bijak menghentikan per

debatan.

Ketidaksempurnaan terbesar kita ada dalam visi batin kita. Kita begitu picik 

sehingga bisa melihat hal buruk dalam diri orang lain, tapi tidak bisa mene-

mukan hal buruk dalam diri kita juga.

—EDWARD BROWN

Segera setelah kau mulai menyalahkan orang lain, hentikan dirimu. Ingatlah 

untuk tidak mengatakan sesuatu yang buruk tentang seseorang, bahkan ka-

lau kau tahu itu benar, dan terutama kalau kau tidak pasti tapi hanya meng-

ulangi gosip.
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Kebanyakan orang bertindak, bukan berdasarkan perenungan, dan bukan 

berdasarkan perasaan, tapi seolah terhipnosis, berdasarkan sejumlah peng-

ulangan pola yang tidak masuk akal.

Kau harus cukup berani untuk menggunakan kecerdasanmu sendiri, dalam kehi

dupan dan pendidikan.

—IMMANUEL KANT

Kalau, di antara banyak suara yang bicara dalam jiwaku, aku bisa mengenali 

suara sejati jiwaku, aku tak akan melakukan kesalahan, dan tak akan pernah 

melakukan kejahatan. Itulah sebabnya kau perlu mengenal dirimu sendiri.

Kalau kau melihat bahwa kau tidak berperilaku sesuai dengan hasrat batinmu, 

tapi sesuai dengan sejumlah pengaruh luar, berhentilah dan pertimbangkan 

apakah yang mendorongmu bersifat baik atau jahat.
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Lebih buruk dari semua permasalahan dan kekejaman perang adalah penyele-

wengan pikiran yang disebabkannya. Ada tentara dan ada biaya perang, serta 

orang harus bergulat untuk menemukan penjelasan bagi apa yang ada. Perang 

tidak bisa dijelaskan dengan kecerdasan, jadi untuk membenarkannya, orang 

menciptakan penyelewengan kecerdasan.

Apakah ada yang lebih absurd dari seseorang yang berhak membunuhku karena 

kami hidup di dua sisi sungai berlawanan, dan rajaraja kita saling berseteru?

—BLAISE PASCAL

Akan tiba waktunya ketika orang akan memahami kebodohan perang.

—CHARLES RICHE

Negara-negara di Eropa punya kurang lebih empat juta orang yang bertugas 

menjadi tentara. Dua pertiga anggaran negara-negara itu dihabiskan untuk 

belanja militer.

—GUSTAVE DE MOLINARI

Jangan berusaha membenarkan perang atau keberadaan militer. Kalau kau 

berusaha menerapkan pemikiran logis untuk menjelaskan segala sesuatu yang 

jahat, upaya itu hanya akan menyelewengkan kecerdasanmu dan meracuni ha-

timu.
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Semakin kesepian seseorang, semakin jelas ia bisa mendengar suara Tuhan.

Keinginan untuk mencapai tujuan baikmu bergantung pada apakah kau me-

nyuarakannya. Kau ingat hal-hal yang kaukatakan pada masa mudamu seolah 

itu adalah bunga yang kaupetik dari kuntum dan lemparkan, kemudian kau 

lihat tergeletak di tanah, pudar karena debu.

Dalam pertanyaan penting kehidupan, kita selalu sendirian. Pemikiran batin 

terdalam kita tidak bisa dipahami oleh orang lain. Bagian terbaik dari drama 

yang masuk ke jiwa batin kita adalah monolog atau, dalam istilah yang lebih 

baik, percakapan yang sangat tulus antara Tuhan, nurani, dan diri kita sen-

diri.

—HENRI AMIEL

Kesendirian sementara dari segala sesuatu dalam kehidupan, perenungan dalam 

diri tentang yang Ilahi adalah makanan yang penting bagi jiwa seperti makanan 

materi penting bagi tubuhmu.
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Orang bijak tidak takut kekurangan pengetahuan; ia tidak takut keraguan, 

atau kerja keras, tapi ia hanya takut satu hal—berpura-pura mengetahui hal-

hal yang tidak diketahuinya.

Kau harus belajar lebih banyak untuk paham bahwa kau hanya tahu sedi-

kit.

—MICHEL DE MONTAIGNE

Jangan pernah malu mengakui apa yang tidak kau ketahui.

—PERIBAHASA ARAB

Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.

—1 TESALONIKA 5:21

Kebijaksanaan sejati datang, bukan dari mengetahui apa yang baik dan apa 

yang seharusnya dilakukan, tapi dari mengetahui apa yang lebih baik serta 

apa yang lebih buruk, dan karenanya, apa yang harus dilakukan serta apa 

yang harus dilakukan belakangan.

Untuk jadi bijak, orang harus mempelajari pemikiran serta tindakan baik 

dan buruk, tapi pertama-tama yang buruk dulu. Kau pertama-tama harus 

tahu apa yang tidak pintar, apa yang tidak adil, dan apa yang tidak perlu di-

lakukan.
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Agama adalah sesuatu yang memberitahu orang siapa dirinya dan apa sifat 

dunia yang menjadi tempat tinggalnya.

Kita harus mengajari anak kita prinsip-prinsip yang umum bagi semua aga-

ma—Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, dan lainnya, yaitu ilmu moral cinta 

dan kesatuan semua orang.

Kebanyakan orang tidak mendengarkan Tuhan, tapi memujaNya. Lebih baik 

tidak memuja, tapi mendengarkan.

Ajaran moral tidaklah lengkap kalau tidak bersifat agama, dan ajaran agama 

tak berguna kalau tidak didasarkan pada moralitas, yaitu kalau tidak menun-

tun ke kehidupan yang lebih baik.
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Kekayaan besar tidak memberimu kepuasan. Semakin bertumbuh kekayaan-

mu, semakin banyak persyaratanmu yang tumbuh bersamanya.

Sulit, kalau bukannya mustahil, menemukan batasan masuk akal untuk menda

patkan semakin dan semakin banyak harta.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Kau harus meraih jenis kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, yang 

tidak bisa direnggut oleh orang yang berkuasa, yang akan tetap tinggal de-

nganmu bahkan setelah kematianmu, tidak pernah hilang dan tidak pernah 

lenyap. Kekayaan itu adalah jiwamu.

—PERIBAHASA INDIA

Ada dua cara untuk tidak menderita akibat kemiskinan. Yang pertama ada-

lah mendapatkan lebih banyak kekayaan. Yang kedua adalah membatasi ke-

inginanmu. Yang pertama tidak selalu ada dalam kekuasaan kita, tapi yang 

kedua selalu ada dalam kekuasaan kita.
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Cinta sejati tidak hanya mengacu pada cinta kepada orang tertentu, tapi ke-

pada keadaan spiritual mencintai semua orang.

Mencintai berarti hidup di dalam kehidupan mereka yang kaucintai.

Jangan memaksa orang lain mencintaimu; cintai saja mereka maka kau akan 

dicintai.

Orang suci hidup di dunia, tapi ia paling peduli dengan segala sesuatu ten-

tang sikapnya kepada orang. Ia bisa merasakan semua orang, dan ia bisa 

memahami semua orang, serta semua orang memalingkan mata dan telinga 

kepadanya.

—LAO-TZU

Tanpa cinta, tak ada yang bisa membawakanmu kebaikan, dan semua tin-

dakan yang terinspirasi oleh cinta, bahkan kalau sepertinya kecil serta tidak 

penting, akan mendatangkan buah setelahnya.

—Dari BOOK OF DIVINE THOUGHTS

Agama adalah bentuk tertinggi cinta.

—THEODORE PARKER

Semakin seseorang mengekspresikan cintanya, semakin banyak orang yang 

mencintainya; dan semakin banyak orang yang mencintainya, semakin mudah 

baginya untuk mencintai orang lain. Dengan begini, cinta itu abadi.
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Jiwamu harus terus-menerus mengenali dirinya sendiri karena ragamu terus-

menerus menguasai dirinya sendiri. Segera setelah kau berhenti mengupaya-

kan jiwamu, ragamu akan memiliki kekuasaan total atas dirimu.

Hal yang tidak jelas harus dibuat jelas. Hal yang tidak mudah dilakukan ha-

rus dilakukan dengan keteguhan hati besar.

—KONFUSIUS

Kita menderita akibat kejahatan kita, serta berusaha berjuang dengannya, 

dan alasan perjuangan ini adalah karena kita tidak sempurna. Namun, pene-

busan kita ada dalam perjuangan melawan kejahatan ini, dan kalau Tuhan 

akan mengambil kemampuan kita melawan kejahatan, kita akan ditinggalkan 

bersamanya selamanya.

—BLAISE PASCAL

Hal baik selalu dilakukan dengan usaha, dan saat usaha itu diulangi beberapa 

kali, hal baik pun menjadi kebiasaan.

Jangan tidak menyukai tindakan apa pun yang membantumu meraih kebaikan, 

atau bahkan yang lebih penting—yang bisa mencegahmu melakukan hal bu

ruk.
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Penyakit harus dilihat sebagai kondisi alami kehidupan.

Mengabaikan kesehatan bisa mencegahmu dari melayani orang, dan terlalu 

banyak perhatian pada tubuhmu serta kesehatannya bisa memberikan hasil 

sama. Untuk bisa menemukan jalan tengah, kau harus merawat tubuh hanya 

sampai hal itu bisa membantumu melayani orang lain, dan tidak menghenti-

kanmu dari melayani mereka.

Tak ada penyakit yang bisa mencegah orang melakukan apa yang harus dila-

kukannya. Kalau kau tidak bisa bekerja, berikan cintamu kepada orang.

Penyakit pikiran jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit badan.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Jangan takut akan penyakit, dan jangan menganggap sakit membebaskanmu 

dari kebutuhan moralmu.
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Kau bisa menyebut Tuhan dengan beragam nama, kau bisa menghindari na-

ma-Nya sama sekali, tapi kau tidak bisa menghindari menerima keberadaan-

Nya. Tak ada yang ada di sini kalau Tuhan tidak ada.

Semua yang aku ketahui kuketahui karena ada Tuhan, dan aku mengetahui-

Nya karena Ia memberiku pengetahuan akan segala sesuatu.

Mari kita berpikir tentang Tuhan, mengingat-Nya, dan bicara dengan-Nya 

sesering yang kita bisa.

—EPICTETUS

Tuhan bukanlah idola; Ia adalah ideal yang harus kita perjuangkan setiap 

hari.

—LUCY MALORY

Mengingat Tuhan sangatlah penting, tidak harus dengan perkataan, tapi da-

lam hal menyadari bahwa Ia mengikuti tindakanmu, mendukung atau meng-

kritiknya. Petani Rusia punya pepatah: ”Apa kau ingat Tuhan?”
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Hanya orang yang tidak pernah memikirkan masalah terpenting kehidupan 

yang bisa percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi kecerdasan 

manusia.

Ada tiga jenis manusia. Pertama, ada orang yang tidak percaya apa pun; lalu 

ada orang yang hanya percaya pada ajaran-ajaran yang menyertai mereka 

selama masa pertumbuhan. Akhirnya, ada orang yang percaya pada hal-hal 

yang dipahaminya dengan hati, dan kelompok terakhir ini adalah yang paling 

bijak serta tak tergoyahkan.

Semua permulaan adalah misteri, misteri penciptaan.

—HENRI AMIEL

Ilmu pengetahuan sekarang ini tidak bisa mengajarimu tentang Tuhan dan 

nilai-nilai-Nya. Ilmu pengetahuan tidak bisa membuatmu bernilai moral 

tinggi, tapi bisa membantumu tetap di jalannya.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Jangan berpurapura memahami sesuatu yang tidak kaupahami. Itu adalah sa

lah satu hal terburuk yang mungkin terjadi.
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Orang yang memahami kehidupan diri spiritualnya tidak bisa takut akan 

kejahatan, entah dalam kehidupan ataupun kematian.

Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari 

Roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Ka-

mu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau 

mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke 

mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari 

Roh.

—YOHANES 3:6-8

Jiwa orang yang bijak melihat situasi masa depan keberadaannya; semua pe-

mikiran mereka difokuskan ke arah keabadian.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Tidak ada satu jiwa pun yang bisa baik tanpa Tuhan.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Penebusan dalam segala hal ada dalam spiritualitasnya. Kejahatan tidak bisa 

menyentuh orang yang mengetahui spiritualitasnya.
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Manusia adalah hewan dan makhluk spiritual pada saat bersamaan. Sebagai 

hewan, manusia takut akan kematian; sebagai makhluk spiritual, ia tidak 

mengalami kematian.

Pada saatsaat terakhir menjelang kematian, jiwa meninggalkan raga. Jiwa 

bersatu dengan jiwa yang tanpa batas, tanpa waktu, dan abadi serta berubah 

menjadi bentuk lain, yang tidak kita ketahui yang mana. Setelah kematian, raga 

kita tertinggal, dan hanya menjadi objek penelitian.

Kematian menandai perubahan, menandai hilangnya tempat berteduh nura-

nimu. Nurani itu sendiri tidak bisa dihancurkan oleh kematian, dengan cara 

sama perubahan panggung teater tidak bisa menghancurkan penonton.

Mungkin kau takut akan perubahan yang dibawa kematian?

Namun, perubahan besar serupa sudah terjadi pada saat kelahiranmu, 

dan tak ada hal buruk yang disebabkan olehnya.
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Kebanyakan orang bangga, bukan karena hal-hal yang menimbulkan rasa hor-

mat, tapi hal-hal yang tidak diperlukan atau bahkan berbahaya: ketenaran, 

kekuasaan, dan kekayaan.

Tak ada orang jahat yang lebih buruk dibandingkan ia yang, saat melihat ke 

sekeliling ke orang-orang lain, bisa selalu menemukan orang jahat yang lebih 

buruk dari dirinya; dan karenanya bisa cukup puas dengan dirinya.

Orang yang mencintai dirinya sendiri punya keuntungan memiliki sangat 

sedikit pesaing.

Tidak ada kebijaksanaan dalam seseorang yang mengira dirinya bijak.

Orang yang egois selalu terbatas. Dan orang seperti itu terhubung dengan 

orang lain: ia egois karena ia terbatas; ia terbatas karena ia egois.

Orang yang sombong awalnya membuat orang lain menganggap dirinya 

punya arti penting yang lebih besar daripada yang sebenarnya dimilikinya, 

tapi saat pengaruh itu hilang, seperti yang biasanya terjadi, ia hanya menjadi 

objek lelucon.
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Keluar dari tradisi dan adat istiadat yang sudah diterima membutuhkan upaya 

serius serta besar, tapi pemahaman sejati akan hal baru selalu membutuhkan 

upaya semacam itu.

Masyarakat berkata kepada seseorang: ”Berpikirlah seperti kami berpikir, per-

cayalah pada apa yang kami percayai, makan dan minumlah apa yang kami 

makan dan minum, serta berbusanalah seperti kami berbusana.”

—LUCY MALORY

Kau harus berperilaku sesuai dengan yang kau anggap baik, tapi tidak meng-

ikuti nasihat mayoritas orang.

—RALPH WALDO EMERSON

Mengganggu orang dengan melangkah mundur dari kebiasaan dan adat istiadat 

mereka adalah buruk, tapi bahkan lebih buruk lagi menyangkal kebutuhan 

nurani dan kecerdasanmu dengan mengikuti kebiasaan orang banyak.
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Sistem suatu negara, tak peduli jenis apa pun, memiliki fungsi yang sangat 

jauh dari kebutuhan Kristianitas.

Di negara-negara tempat orang bijak berkuasa, sasaran mereka tidak mem-

perhatikan keberadaan penguasa mereka.

—LAO-TZU

Kekerasan negara tidak bisa dihancurkan dengan dekret, hanya dengan cinta 

dan kebenaran. Mungkin kekerasan negara diperlukan untuk generasi sebe-

lumnya; mungkin sekarang bahkan lebih diperlukan lagi, tapi orang harus 

merencanakan jenis pemerintahan masa depan yang tidak perlu menyertakan 

kekerasan.

Kau harus hidup sedemikian sehingga kekerasan tidaklah perlu bagimu.
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Orang diajari berbicara, tapi kepedulian utama mereka haruslah cara untuk 

tetap diam.

Kalau lidahmu bicara baik, tak ada yang lebih baik di dunia; kalau lidahmu 

bicara buruk, tak ada yang lebih buruk dari itu.

—TALMUD

Aku telah menghabiskan seluruh kehidupan di antara orang bijak, dan men-

dapati tak ada yang lebih baik di dunia ini daripada keheningan. Kalau satu 

kata bernilai satu koin, keheningan bernilai dua koin. Keheningan cocok de-

ngan orang pandai, dan bahkan lebih cocok lagi dengan orang bijak.

—TALMUD

Biarkan lidahmu menjadi terbiasa dengan perkataan ”Saya tidak tahu”.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

Tetaplah diam. Biarkan lidahmu beristirahat lebih sering daripada tanganmu. 

Kau tidak akan menyesal telah tetap diam, tapi kau akan kerap menyesal kare

na bicara terlalu banyak.
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Tugas utamamu dalam kehidupan adalah merawat jiwamu. Kau harus peduli 

dengan jiwamu serta berusaha memperbaikinya, dan kau hanya bisa melakukan

nya dengan cinta.

Makna kehidupan terdapat di dua area utama: kesempurnaan pribadi dan 

pelayanan terhadap sesama. Kau bisa melayani sambil bergerak ke arah ke-

sempurnaan, dan kau bisa bergerak ke arah kesempurnaan dengan melayani 

orang lain.

Saat bicara tentang bergerak ke arah kesempurnaan, yang kumaksud adalah 

bergerak dari permukaan materi ke spiritual, permukaan kebaikan, tanpa 

waktu atau kematian.

Hanya satu langkah yang ada di antara anak umur lima tahun dan orang 

seusiaku. Antara bayi yang baru lahir dan anak usia lima tahun ada jarak 

yang besar. Antara janin dan bayi yang baru lahir terdapat jurang, dan antara 

ketidakberadaan dan janin tidak hanya terdapat jurang, tapi juga teluk yang 

melampaui pemahaman.

Dari masa kanak-kanak ke kematian, manusia, tanpa peduli harta mereka di 

dunia, harus berusaha tumbuh makin dekat dengan kehidupan spiritual. Ber-

usahalah mempelajari apa yang Tuhan inginkan maka kehidupanmu akan 

penuh dengan kebebasan dan kegembiraan.
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Tuhan ada di dalam diri kita, dan kita semua dimungkinkan untuk mencari 

serta menemukan-Nya di sini.

Mengetahui dirimu adalah menemukan kebaikan yang ada di dalam.

Tuhan dekat dengan kita, ia bersama kita; jiwa Ilahi ada di dalam kita. Kalau 

tidak begitu, kekuatan untuk menjadi baik ada di luar jangkauan kita. Orang 

tidak bisa menjadi baik tanpa Tuhan.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Kalau akan melalui masa sulit, berusaha lebih keraslah untuk memahami 

Tuhan; segera setelah kau memahami-Nya, semua hal sulit akan menjadi 

mudah, dan kau akan merasakan cinta serta kegembiraan.

Kalau orang tidak merasakan kekuatan Ilahi di dalam dirinya, itu tidak ber-

arti kekuatan Ilahi tidak ada di dalam dirinya, tapi bahwa ia belum belajar 

cara mengenalinya.
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Kalau ada manusia dan ada Tuhan maka ada hubungan antara Tuhan dan 

manusia. Hubungan ini berubah seiring waktu, dan keyakinan religius umat 

manusia terus-menerus berubah, terus-menerus menjadi lebih baik, menjadi 

lebih jelas dan mudah dipahami dengan berlalunya waktu.

Kesadaran agama umat manusia tidaklah kaku, berubah setiap saat, menjadi 

makin murni dan jelas.

Tuhan adalah jiwa dan bagian dari jiwa ini hidup di dalamku serta memberi 

makna bagi kehidupanku.

Ada banyak kebaikan yang bisa dipelajari dari Quran, dari ajaran Buddha, 

dari ajaran Konfusius, dari Perjanjian Lama, dari kitab Upanishad India, 

dan dari Perjanjian Baru. Namun, makin dekat pemikir agama atau filsuf 

kepada kita saat ini, semakin banyak ia bisa membantu kita menarik terang 

dari ajaran ini ke kehidupan masa kini.
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Masa lalu tak lagi ada; masa depan belum datang; hanya masa kini yang 

ada. Dan hanya pada masa kinilah sifat Ilahi jiwa manusia yang bebas bisa 

mewujud.

Kata Yesus kepada mereka: ”Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara ka-

mu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan 

jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu 

ke mana ia pergi. ”

—YOHANES 12:35

Semua orang tahu bahwa kebiasaan kita menjadi makin baik dan diperkuat le-

wat latihan. Untuk bisa menjadi pejalan yang baik, kau perlu banyak berjalan; 

untuk bisa menjadi pelari yang kuat, kau perlu berlari secara teratur; untuk 

bisa menjadi pembaca yang saksama, kau perlu membaca sebanyak mungkin. 

Hal sama berlaku bagi jiwamu: kalau kau marah, kau harus tahu bahwa kau 

tidak hanya menunjukkan kejahatan, tapi juga menciptakan kebiasaan jahat 

dan meningkatkan potensi kejahatan lebih lanjut.

—EPICTETUS

Kalau kau ingin melakukan perbuatan baik, lakukan sekarang. Waktu akan 

berlalu, dan kau tidak punya kesempatan lagi.
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Makna kehidupan terungkap bagi mereka yang telah siap menerima hal-hal 

yang akan terungkap. Dan ia yang sudah siap menentukan bahwa ia akan 

menerima kebenaran sebagai adanyalah, bukan kebenaran itu sendiri, yang 

akan mengubah cara hidup yang sudah biasa dilakukannya.

Siapakah aku? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kupercayai dan 

apa yang harus kuharapkan? Semua falsafah ada dalam pertanyaan itu, ujar 

filsuf Lichtenberg. Namun, di antara pertanyaan-pertanyaan itu, yang paling 

penting adalah yang di tengah. Kalau orang tahu apa yang dilakukannya, ia 

akan memahami segala sesuatu yang seharusnya diketahui.

Bersedihlah atas orang yang melihat tanpa mengerti, yang tidak mengetahui 

landasannya.

—Mengutip TALMUD

Setiap burung tahu di mana harus membuat sarang. Dan kalau ia tahu cara 

serta di mana perlu membuat sarang, itu berarti ia tahu tujuan kehidupannya. 

Lalu kenapa manusia, yang adalah yang terbijak di antara semua ciptaan, ti-

dak tahu hal yang diketahui burung, yaitu tujuan kehidupan?

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Makna sejati kehidupan tidak mungkin didekap kalau kau mencari makna 

kehidupan universal. Dan pada saat bersamaan hal itu sangatlah sederhana 

sehingga bisa dijelaskan bagi orang bodoh dan bayi saat mengetahui apa yang 

harus dilakukan sebagai individu.
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Kehidupan manusia dipenuhi dengan kecerdasan hanya ketika pemenuhan 

tugasmu sudah dipahami. Kita semua tahu pasti bahwa kematian menanti 

kita. Kita tidak tahu kapan, seperti halnya kita tidak tahu kita datang dari 

mana.

—HENRY GEORGE

Nilai moral tinggi adalah layanan yang harus dilakukan seseorang bagi di-

rinya sendiri. Kalau tidak ada surga dan tidak ada Tuhan yang mengatur 

dunia ini, bahkan nilai moral tinggi akan menjadi hukum kehidupan yang 

diperlukan.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Saat kau mendekati seseorang, kau tidak perlu memikirkan bagaimana ia bisa 

membantumu, tapi bagaimana kau bisa melayani dan membantunya.

Kita memiliki hukum yang diperlukan untuk semua tindakan kita, dan hu-

kum ini tidak bisa dihalangi oleh kekuatan apa pun. Pemenuhan hukum 

ini dimungkinkan, bahkan di dalam penjara dan di bawah ancaman siksaan 

serta kematian.

Carilah jenis kehidupan yang selaras dengan keinginan Tuhan maka kau 

akan memenuhi tugas kehidupanmu.
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Dengan cara sama badai mengacaukan dan mengeruhkan air, begitu pula has-

rat mengacaukan jiwa dan mengusik pemahaman kita akan kehidupan.

Orang dengan jiwa yang besar dan luar biasa selalu tenang serta bahagia. 

Orang yang tidak memiliki spiritualitas selalu tidak bahagia.

—PERIBAHASA CHINA

Jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Segala sesuatu yang 

terjadi akan baik dan berguna bagimu.

—EPICTETUS

Orang akan memahami tempatnya di dunia hanya saat ia memahami jiwa-

nya.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Kekuatan sejati tidak berada dalam hasrat sesaat, tapi dalam ketenangan total. 

Ketenangan luar yang total itu tidak mungkin. Namun, saat ada sejumlah 

periode tenang, kita harus menghargainya dan membuatnya bertahan lebih 

lama. Inilah saatnya pikiran berguna muncul; hal itu menjadi makin kuat 

dan memandu kita dalam kehidupan.
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Pastikan kau tidak bergosip tentang saudaramu.

Waktu berlalu, tapi perkataan yang kauucapkan akan bertahan.

Menghentikan lidahmu dari bicara terlalu banyak adalah tanda nilai moral 

tinggi.

Jiwa manusia, bukan dengan dirinya sendiri, tapi dengan sejumlah kekuatan, 

didorong makin dan makin mendekati kebenaran serta kebaikan, dan semakin 

baik kita memahaminya, semakin rendah hati kita jadinya.

—MARCUS AURELIUS

Kalau kau pikir menghakimi sesama itu perlu, katakan hal itu dengan mena-

tap lurus ke mata mereka, dan katakan dengan cara yang tidak menciptakan 

pertikaian.
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Nurani adalah pemahaman akan awal mula Ilahi yang hidup di dalam kita.

Nurani adalah hakim sejati antara kebaikan dan keburukan, nurani adalah 

yang menjadikan seseorang serupa dengan Tuhan, dan nurani adalah manfaat 

terbesar sifat alami manusia. Tanpa nurani, tak akan ada yang membuat kita 

lebih tinggi dari hewan, dan orang tak akan berpindah dari satu kebohongan 

ke kebohongan lain.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Tujuan kehidupan bukanlah melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang, 

tapi hidup sesuai hukum batin yang kaupahami dalam dirimu sendiri. Jangan 

bertindak bertentangan dengan nurani atau kebenaran. iduplah seperti ini ma

ka kau akan memenuhi tugas kehidupanmu.

—MARCUS AURELIUS

Kau tidak bisa berperang dengan kebutuhan nuranimu. Ada aturan Tuhan 

yang lebih baik kau ikuti.
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Kalau fondasi kehidupan kita tidak sama dengan yang ada di dalam diri kita, 

kita tidak akan mampu menjelaskan kepada satu sama lain perasaan belas kasih 

yang benarbenar kita alami.

Belas kasih yang diekspresikan sebagai tanggapan atas kemarahan sama se-

perti air terhadap api. Saat sedang dilanda amarah, cobalah merasa berbelas 

kasih kepada orang lain maka amarahmu akan sirna.

—Mengutip ARTHUR SCHOPENHAUER

Ada banyak orang yang lebih tidak bahagia dibandingkan engkau. Pesan ini 

tidak bisa menjadi atap yang di bawahnya kau bisa hidup, tapi cukup bisa 

menjadi atap yang melindungimu dari badai.

Kau bersembunyi dari kemalangan. Namun, kalau kau tahu apa yang diderita 

orang lain, kau tidak akan mengeluhkan apa yang kaurasakan.

—SOLON

Belas kasih sejati hanya bermula saat kau menempatkan diri di posisi mereka 

yang menderita, dan kau merasakan penderitaan nyata.
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Orang bisa memahami tujuannya dengan cara sama ia memahami harga diri-

nya. Hanya orang beragama yang bisa memahami tujuan kehidupannya.

Seorang raja bertanya kepada seorang suci, ”Apakah kau mengingatku?” 

Orang suci itu menjawab, ”Ya, saya memikirkan Anda, saat saya lupa tentang 

Tuhan.”

—MUSLIH-UD-DIN SAADI

Kita memenuhi hukum Tuhan saat merasakan kehidupan orang lain sebagai 

kehidupan kita sendiri.

—GIUSEPPE MAZZINI

Kebebasan seseorang adalah hal hebat, dan bahkan kebebasan seluruh bangsa 

dimulai dari kebebasan seorang individu.

Kau harus menghormati kebebasan di dalam dirimu, dan dalam diri sesama, 

dan dalam diri semua orang.

Hanya orang yang memahami dirinya sebagai makhluk spiritual yang bisa 

memahami harga diri spiritual orang lain. Orang semacam itu tidak akan 

merendahkan diri dengan tindakan apa pun yang tidak layak dilakukan oleh 

orang yang spiritual.
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Bagi kehidupan spiritual dan moral, pentingnya hal ini diukur bukan dengan 

nilai materi, tapi tingkat kebaikan.

Mayoritas orang ingin melakukan sesuatu yang tidak biasa dan sulit untuk 

bisa meningkatkan kehidupan, tapi akan lebih baik bagi mereka untuk me-

murnikan keinginan dan memperbaiki diri batin.

Hal kedua lebih penting daripada yang pertama.

—Mengutip FRANÇOIS FÉNELON

Orang memahami dirinya tidak lewat pikiran, tapi dengan tindakan. anya 

dengan berikhtiarlah orang bisa memahami nilainya.

—JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Menggerakkan diri dari materi ke spiritual berarti hanya melakukan hal spi-

ritual. Tubuh materiku menarik diri batinku ke arahnya, tapi aku berusaha 

memisahkan diri spiritualku dari tubuh materi. Walaupun menggunakan 

tubuhku, aku hidup di dalam kehidupan spiritual, yaitu kehidupan nyata.
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Agama sejati tidak bisa dipertentangkan dengan kecerdasan.

Jangan percaya bahwa dalam agama kau tidak bisa memercayai kecerdasanmu. 

Kekuatan kecerdasan kita harus mendukung fondasi setiap keyakinan se-

jati.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Kalau Tuhan, tujuan iman kita, lebih tinggi daripada pemahaman kita, dan 

kalau kau tidak memahami-Nya, itu tidak berarti kau tidak boleh mengguna-

kan kecerdasan saat berusaha memahami-Nya.

—FYODOR STRAKHOV

Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu 

menjadi anak-anak terang.

—YOHANES 12:36

Untuk bisa memahami kebenaran, kau tidak boleh menekan kecerdasanmu. Se

baliknya, kau harus memurnikan kecerdasanmu, melatihnya, dan secara cerdas 

mencoba serta menguji segala sesuatu yang bisa kita uji.

27 Oktober
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


 �0� Leo ToLSToy

Rasa sakit adalah kondisi yang diperlukan oleh raga kita, dan penderitaan 

adalah kondisi yang diperlukan oleh kehidupan spiritual, dari lahir sampai 

mati.

—MARCUS AURELIUS

Kau harus menyambut segala sesuatu yang terjadi kepadamu dari lahir sam-

pai mati, karena keberadaan dan tujuan dunia ada di dalamnya.

—MARCUS AURELIUS

Hanya dalam badai kau bisa melihat seni pelayaran sejati, hanya di medan per-

tempuran kau bisa melihat keberanian tentara. Keberanian orang sederhana 

bisa dilihat dalam cara mereka menghadapi situasi sulit dan berbahaya dalam 

kehidupan.

—DANIEL ACHINSKY

alhal yang kita sebut kebahagiaan dan halhal yang kita sebut ketidakbahagiaan 

berguna bagi kita, terutama saat kita melihatnya sebagai kesempatan untuk 

menguji diri kita sendiri.

Legenda tentang pengelana Yahudi yang menderita hukuman hidup abadi sa-

ngatlah benar. Dengan cara sama, ada legenda tentang orang yang dihukum 

dengan diberi kehidupan tanpa penderitaan apa pun.
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Tak ada yang lebih penting daripada contoh. Hal itu menuntun kita mela-

kukan perbuatan baik yang akan mustahil tanpa contoh tersebut. Oleh kare-

nanya, kalau kita menggunakan pemborosan atau hasrat atau orang kejam 

sebagai contoh, hal itu akan menghancurkan jiwa kita. Kebalikannya juga 

berlaku.

Mereka yang tidak berpikir secara bebas ada di bawah pengaruh orang lain 

yang berpikir untuk mereka. Kalau kau memberikan pikiranmu ke orang lain, 

itu adalah perbudakan yang lebih memalukan daripada kalau kau memberikan 

tubuhmu kepada orang lain untuk dimiliki.

Kalau kau berhasrat mengikuti seseorang sebagai teladan, seperti dilakukan 

banyak orang lain, pertama-tama berhentilah dan pikirkan apakah contoh 

umum ini sepadan untuk diikuti.

Mereka yang tidak takut dengan hal yang benar-benar parah mengikuti con-

toh buruk dan orang-orang itu mengikuti jalan menuju kehancuran.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Pengaruh buruk hanya bisa dihancurkan dengan pengaruh baik. Cara mene-

rima pengaruh baik adalah dengan memiliki kehidupan yang baik.

29 Oktober
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


 �0� Leo ToLSToy

Merasa diri sangat penting sehingga melampaui semua batasan adalah penya-

kit mental yang disebut mania grandiosa.

Orang mengira pengorbanan diri merusak kebebasan kita. Mereka tidak ta-

hu bahwa pengorbanan memberi kita kebebasan penuh, dan membebaskan 

kita dari diri sendiri, dari perbudakan pemborosan kita.

asrat kita adalah tiran yang paling buruk, dan kita bisa menjadi budaknya. 

anya pengorbanan diri yang bisa membebaskan kita dari perbudakan ini.

Kalau kau mengajari orang lain tentang berapa banyak serangga yang ada di 

dunia, atau saat kau melihat bintik di matahari, atau saat kau menulis ope-

ra atau novel—kita melakukan semua ini untuk tujuan berbeda. Namun, 

mengajari orang kebaikan hanya dilakukan untuk tujuan pengorbanan diri, 

pelayanan kepada orang lain, dan kau tidak bisa mengekspresikan ajaran 

ini tanpa pengorbanan diri. Kristus memberikan nyawa-Nya di salib untuk 

tujuan besar, tidak secara sia-sia. Dan penderitaan atau pengorbanan tidak 

pernah sia-sia, serta akan menang atas segala sesuatu.
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Tak ada yang bisa mengusik pertumbuhan kebenaran di dalam dunia: tak 

ada apa pun kecuali keinginan untuk menyelamatkan prasangka lama.

Orang bilang Tuhan menciptakan umat manusia berdasarkan citra-Nya. Ini 

berarti manusia menciptakan Tuhan berdasarkan citranya.

—GEORGE LICHTENBERG

Kalau kita percaya dengan hal-hal yang diajarkan kepada kita, pada saat ber-

samaan ada kebaikan dan kejahatan.

—HENRY GEORGE

Kemanusiaan secara perlahan tapi tanpa akhir bergerak menuju pemahaman 

yang makin baik akan makna kehidupan ini.

Salah satu dusta terburuk adalah mengajarkan iman yang keliru kepada 

anak-anak.

Rasa tidak hormat pada tradisi tidak menyebabkan seperseribu kejahatan besar 

yang disebabkan oleh prasangka, tradisi, kebiasaan, dan institusi usang yang se

harusnya sudah tidak ada lagi sekarang.
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Orang yang menganggap dirinya tuan atas kehidupannya tak pernah bisa 

bersikap rendah hati karena ia mengira tidak memiliki kewajiban terhadap 

siapa pun. Orang yang menganggap melayani Tuhan adalah tujuan kehi-

dupannya selalu bersikap rendah hati karena merasa tak pernah memenuhi 

kewajibannya.

Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan: ”Tambahkanlah iman kami!” Jawab 

Tuhan: ”Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, 

kamu dapat berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan ter-

tanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu 

yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ter-

nak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang: 

Mari segera makan! Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba 

itu: Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai 

selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan 

minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu 

telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. 

Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, 

hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; 

kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.”

—LUKAS 17:5-10

Orang yang benar-benar baik melupakan hal baik yang dilakukannya pada ma-

sa lalu. Mereka begitu terlibat dalam hal-hal yang mereka lakukan sekarang 

sehingga melupakan hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Semakin baik orang mengenal dirinya, semakin kecil dan kurang penting ia 

menilai dirinya sendiri, dan semakin tinggi ia mengangkat dirinya ke arah Tu

han.

—THOMAS À KEMPIS
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Perbuatan yang dilakukan hanya untuk mencapai kejayaan selalu buruk, tak 

peduli apa konsekuensinya. Perbuatan yang dimotivasi oleh hasrat untuk 

meraih kebaikan dan untuk meraih kejayaan dengan sama besar tidaklah 

berbeda. Perbuatan benar-benar baik bila motivasinya adalah memenuhi 

hukum Tuhan.

Kalau kau terlalu ingin dipuji, pada akhirnya kau tidak akan mencapai apa 

pun secara serius. Orang punya nilai-nilai berbeda. Kau bisa berkata, ”Aku 

ingin orang baik memberiku nilai baik,” tapi kau tahu kau hanya menghor-

mati mereka yang memuji tindakanmu.

Kita tidak puas dengan kehidupan nyata. Kita ingin menjalani kehidupan 

impian, kehidupan yang kita lihat berbeda di mata orang lain daripada yang 

kita alami secara nyata.

—BLAISE PASCAL

Biarkan penilaian orang lain menjadi konsekuensi perbuatanmu, bukan tujuan

nya.

Untuk hidup hanya demi Tuhan, kau harus melakukan pekerjaan baik 

yang tak akan pernah ditemukan orang lain. Lakukanlah maka kau akan 

mengalami kegembiraan istimewa.
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Hanya ada satu hukum sejati, hukum Tuhan, yang adalah sama bagi seluruh 

umat manusia. Hukum manusia hanya valid saat selaras dengan hukum Tu-

han.

Penghalang pertama dan tersulit dalam memenuhi hukum Tuhan adalah 

kenyataan bahwa hukum masyarakat yang sudah ada ini benar-benar berla-

wanan dengan hukum ini.

ukum manusia baik bila didasarkan pada hukum Tuhan. ukum manusia 

buruk bila bertentangan dengan hukum Tuhan, dan kita harus mengubahnya.

—GIUSEPPE MAZZINI

Untuk mempelajari pertanyaan terpenting kehidupan, semua orang harus 

menghancurkan prasangka dan dusta yang diciptakan pada abad sebelumnya 

dalam kaitan dengan semua pertanyaan serius dalam kehidupan.

Hukum Tuhan bertentangan dengan hukum manusia. Jadi, apa yang harus 

kita lakukan? Haruskah kita menyembunyikan hukum Tuhan dan meng-

umumkan hukum manusia? Orang telah melakukannya selama hampir sem-

bilan belas abad, dan kontradiksi itu menjadi makin kuat serta makin kuat 

saja. Hanya ada satu solusi: mengganti hukum yang ada dengan hukum 

Tuhan.
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Debat lebih sering menyembunyikan kebenaran daripada mengungkapkannya. 

Kebenaran sejati harus diungkapkan dalam kesendirian. Saat hal itu terung-

kap, akan menjadi jelas bagimu bahwa kau bisa menerimanya tanpa perde-

batan atau diskusi.

Ia punya kemampuan untuk tetap diam dalam perdebatan, walaupun ia benar.

Kau harus diam dalam perdebatan. Itu adalah cara yang sangat tidak logis 

untuk meyakinkan orang. Opini itu seperti paku: semakin kuat kau meng-

hantamnya, semakin dalam masuknya.

—DECIMUS JUNIUS JUVENALIS

Kalau kau hidup sendiri, pikirkan dosamu sendiri; kalau kau ada di tengah 

masyarakat, lupakan dosa orang lain.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Makin mendesak kau bicara, makin mungkin apa yang akan kaukatakan 

adalah hal yang bodoh.
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Pikiran adalah penghormatan akan kebenaran, karenanya pikiran buruk ada-

lah pikiran yang tidak dipikirkan sampai selesai.

Supaya lampu bisa memberikan cahaya yang baik, kau harus meletakkannya 

di tempat yang terlindung dari angin. Kalau terkena angin, cahaya itu akan 

meninggalkan bayangan panjang yang bergetar. Sama halnya, pikiran buruk 

meninggalkan bayangan di permukaan putih jiwamu.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Tetapkan tujuanmu saat sedang sendiri dan tanpa godaan.

—JEREMY BENTHAM

Meditasi adalah jalan menuju keabadian; keriaan adalah jalan menuju ke-

matian. Mereka yang bermeditasi tak pernah mati; mereka yang melakukan 

keriaan mengingatkanku akan kematian.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Kau tidak bisa mengusir pikiran buruk saat muncul di benakmu, tapi kau 

bisa menciptakan pikiran yang akan memperlemah atau menghancurkan 

pikiran buruk ini. Sebagai contoh, aku bisa membayangkan teman atau te-

tanggaku mengalami masalah, dan aku mungkin tidak bisa menghilangkan 

pikiran ini, tapi saat aku memusatkan pikiran bahwa mengkritik orang lain 

itu buruk karena aku tidaklah sempurna, dan karena ia memiliki Tuhan 

yang sama di dalam dirinya seperti aku, aku tidak bisa berhenti mencintai 

orang ini.
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Menyalahkan tetanggamu itu berbahaya, baik bagimu maupun bagi orang 

lain.

Kemarin di sebuah pesta, saat seorang tamu mengucapkan selamat tinggal 

dan pulang, semua orang yang masih ada di pesta mulai bergosip tentangnya. 

Hal sama terjadi pada orang kedua saat ia pergi, dan pada semua tamu, satu 

demi satu, saat mereka pulang. Tamu terakhir berkata, ”Biarkan aku tinggal 

di sini sepanjang malam. Aku melihat semua orang yang pulang menderita 

dan aku khawatir akan mengalaminya juga.”

Bersikap tegaslah pada diri sendiri dan maafkan orang lain maka kau tidak 

akan memiliki musuh.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Aku pernah bertemu seorang tua yang bicara sangat pelan, berhenti selama be-

berapa detik di antara perkataannya. Ia melakukannya karena takut berdosa 

dengan perkataannya.

Mari kita saling memaafkan. Kalau kita bisa saling memaafkan, kita bisa 

hidup dalam damai.

Kata adalah ungkapan pikiran; pikiran adalah ungkapan kekuatan Ilahi. 

Oleh karenanya, kata harus berhubungan dengan makna sejati kita. Ucapan 

bisa biasa-biasa saja, tapi tidak boleh menjadi ungkapan kejahatan.
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Kau bisa melihat kehidupan sebagai kematian, dan kematian sebagai kebang-

kitan.

Aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa aku mati sebelum diahirkan, dan 

pada kematianku aku akan kembali ke keadaan yang sama.

—GEORGE LICHTENBERG

Aku tidak menyesal karena terlahir di sini dan menjalani bagian kehidupanku 

di sini, karena aku hidup dengan cara yang menurutku berguna. Saat hari 

akhir tiba, aku akan meninggalkan kehidupan dengan cara sama, seolah-olah 

aku meninggalkan penginapan dan bukan rumah, karena aku menganggap 

masa tinggalku di kehidupan ini hanya sementara serta bahwa kematian ha-

nya perpindahan ke keadaan lain.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Bahkan kalau aku salah saat berkata bahwa jiwa itu abadi, aku bahagia ka-

rena melakukan kesalahan. Dan walaupun aku hidup, tak seorang pun bisa 

mengambil jaminan ini, yang memberiku ketenangan total serta kepuasan 

besar.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Kami mengajukan pertanyaan yang salah saat berkata, ”Apa yang akan terjadi 

setelah kematian?” Saat bicara tentang masa depan, kita bicara tentang waktu, 

tapi saat kita meninggal, kita meninggalkan waktu di belakang.
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Kita sampai ke pemahaman yang tepat atas kehidupan kita dalam hubungan 

dengan Tuhan lewat cara yang sama dengan kita memahami hubungan de-

ngan dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Tanpa nurani, kita tak akan 

pernah tahu apa pun tentang Tuhan.

Pertanyaannya adalah apakah orang yang cerdas, tanpa hati, bisa memahami 

Tuhan. Kebenarannya adalah kalau hati kita memahami Tuhan, kecerdasan 

kita akan mulai mencari-Nya.

—GEORGE LICHTENBERG

Landasan pengetahuan adalah pemahaman akan Tuhan di dalam diri kita.

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Pekerja yang baik mungkin tidak tahu detail kehidupan tuannya. Hanya pe-

kerja yang malas yang berusaha tidak melakukan apa pun kecuali mencaritahu 

lebih banyak tentang cara hidup, selera, dan preferensi tuannya demi untuk 

menyenangkannya. Hal sama berlaku pada sikap seseorang terhadap Tuhan. 

Penting untuk menerima Ia sebagai tuanmu dan mengetahui apa yang Ia 

ingin kaulakukan. Aku mungkin tidak akan pernah tahu jawaban atas per-

tanyaan, ”Apakah Ia?” dan ”Bagaimana Ia hidup?” Aku tidak akan pernah 

mendapatkan jawabannya karena aku tidak setara dengan-Nya. Aku adalah 

pekerja-Nya, bukan tuan-Nya.

Setiap orang memahami Tuhan dengan cara berbeda, tapi orang memenuhi ke

inginanNya dengan cara sama.
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Rasa kagum diri adalah permulaan keangkuhan. Keangkuhan adalah rasa 

kagum diri yang berlebihan.

Mereka yang tidak membenci keegoisan mereka, sikap mereka yang menem-

patkan diri lebih tinggi dari isi dunia lainnya, buta karena tindakan ini ber-

tentangan dengan kebenaran.

—BLAISE PASCAL

Semakin terang dan kurang pekat suatu zat, semakin sedikit ruang yang di-

tempatinya. Kualitas yang disematkan orang sombong pada dirinya sendiri 

bisa dibandingkan dengan zat tadi.

Ada banyak orang yang mengklaim menjadi guru orang lain, padahal mereka 

seharusnya menjadi orang yang diberi pelajaran.

—KEBIJAKSANAAN TIMUR

al terpenting dalam kehidupan adalah jalan menuju kesempurnaan, dan kesem

purnaan macam apa yang bisa terjadi jika seseorang sombong dan berbangga 

diri?
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Dari kali pertama para anggota perkumpulan agama berkata, ”Roh Kudus be-

serta kita,” saat mereka menyatakan kewenangan mereka adalah yang tertinggi 

di antara semua kewenangan lain, saat mereka menerima hasil meditasi me-

reka sendiri dibandingkan kerjap Ilahi yang ada dalam diri semua orang 

(yaitu kecerdasan dan nurani), sejak saat itu, dusta besar bermula, dusta 

yang mengelabui raga dan jiwa banyak orang, yang menghancurkan jutaan 

manusia, dan terus melakukan pekerjaan buruk.

Pada tahun 1682, Dr. Leyton, warga negara terhormat di Inggris yang menulis 

buku yang mengkritik uskup, diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman 

berat. Pertama ia dipukuli dengan brutal, lalu salah satu telinganya dipotong. 

Setelah beberapa hari ia dipukuli lagi, walaupun luka di punggungnya belum 

sembuh; lalu mereka memotong telinga satunya, dan merobek hidungnya. 

Hal ini dilakukan atas nama Kristianitas.

—RANDALL THOMAS DAVIDSON

Kristus tidak pernah mendirikan gereja apa pun, tidak pernah menciptakan ne-

gara mana pun, tidak pernah mengesahkan hukum, tidak pernah menetapkan 

pemerintahan atau tokoh berwenang lain. Ia ingin menempatkan hukum 

Tuhan di dalam hati orang, untuk membuat mereka bisa mengatur diri sen-

diri.

—HERBERT NEWTON

Kalau ada gereja sejati, orang yang ada di dalamnya tidak bisa melihatnya dari 

luar.
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Kesempurnaan moral adalah tujuan yang mustahil, tapi bergerak ke arahnya 

adalah hukum kehidupan manusia.

Sejumlah orang berkata, ”Manusia itu egois, rakus, dan suka berfoya-foya, 

serta tidak bisa bersikap baik pada orang lain.” Hal ini tidak benar. Kita bisa 

bersikap baik. Rasakan di hatimu jenis orang yang seharusnya kau menjadi; 

perasaan ini akan memberimu kekuatan.

Seorang perempuan secara tidak sengaja menjatuhkan mutiara berharga ke 

laut, dan ia mulai menciduk air laut dengan sekop, sesekop demi sesekop. Se-

sosok peri laut mendatanginya dan berkata, ”Kapan kau akan berhenti menci-

duki air?” Perempuan itu berkata, ”Saat aku sudah mengeluarkan semua air 

laut dan menemukan kembali mutiaraku dari dasar laut.” Lalu sang peri laut 

mengembalikan mutiara itu kepadanya.

Konsekuensi luar tidak ada dalam kendali kita; kita hanya mungkin melakukan 

upaya, dan konsekuensi batin selalu mengikuti upaya kita itu.
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Tanah adalah harta umum serta setara bagi semua umat manusia, dan 

karenanya tidak bisa menjadi hak milik individu.

Kecerdasan mengajariku bahwa tanah tidak bisa dijual.

—BLACK HAWK

Tanah jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu, sedang kamu 

adalah orang asing dan pendatang bagi-Ku.

—IMAMAT 25:23

Jujur saja, tanah punya dua tuan: yang pertama adalah Allah Mahakuasa, 

dan yang kedua adalah putra-Nya; semua orang mengolah dan akan meng-

olahnya.

—THOMAS CARLYLE

Semua orang, dari yang pertama, dan tanpa tindakan hukum, harus memiliki 

tanah. Mereka harus mampu tinggal di tempat alam dan kesempatan mem-

bawa mereka.

—IMMANUEL KANT

Kepemilikan tanah sebagai harta adalah salah satu kejahatan paling tidak wa-

jar yang ada. Kita tidak bisa melihat kekejaman kejahatan ini karena dunia 

kita menerimanya sebagai hukum.
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Kesempurnaan diri harus menjadi motivasi utama seseorang. Kalau kau 

bersikap jujur pada diri sendiri, kau tak akan pernah puas dengan dirimu 

sendiri.

Orang harus selalu mengembangkan kemampuan melakukan kebaikan. Jadi-

kan dirimu lebih baik; hal ini harus menjadi tujuan setiap orang.

—IMMANUEL KANT

Aturan pertama dalam mencapai kebaikan adalah ini: hanya pikirkan kesempur

naan diri, dan lakukanlah tanpa pikiran akan dipuji oleh orang lain.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Ia yang bergerak dari perbuatan buruk untuk melakukan perbuatan baik 

mencerahkan dunia seperti bulan keluar dari balik awan. Inilah hal terbaik 

di dunia; inilah langkah pertama ke arah keilahian.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Mereka yang menjalani kehidupan dalam kesempurnaan hanya menatap ke 

depan; mereka yang berhenti bergerak maju melihat ke belakang, ke penca-

paian mereka.

Ketidakpuasan adalah kondisi yang diperlukan dari kehidupan kecerdasan. 

Hanya ketidakpuasan ini yang mendorongmu bekerja.
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Pengetahuan terpenting adalah yang menuntun jalanmu dalam kehidupan.

Makan bila sedang lapar itu berbahaya. Melakukan hubungan seksual bila 

kau kurang berhasrat itu lebih buruk lagi. Namun, yang lebih berbahaya ada-

lah berusaha berpikir saat kau tidak menginginkannya, atau terlibat dalam 

kegiatan otak yang tidak bermakna. Banyak orang melakukannya saat ingin 

memperbaiki posisi mereka.

Keinginanmu tidak baik sampai kau mengubah kebiasaan akalmu, dan hal 

itu hanya akan menjadi lebih baik kala mengikuti hukum abadi kehidupan.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

anya mereka yang memiliki pengetahuan sejati yang tahu apa yang harus 

dilakukan.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Yang penting bagi pengetahuan bukanlah kuantitas, tapi kualitas. Mengetahui 

pengetahuan apa yang penting, kurang penting, dan sepele adalah hal yang 

penting.
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Kesenangan karena kekayaan itu tidak tetap.

Di mana pun hatimu berada, di situlah harta karunmu. ati seorang manusia 

yang harta karun utamanya adalah kekayaan tersembunyi dalam kotoran.

Benarkah orang diciptakan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi emas? Ti-

dak. Tuhan menciptakan orang menurut citranya sendiri. Ia menciptakanmu 

supaya kau bisa memenuhi keinginan-Nya.

—SANTO YOHANES KRISOSTOMOS

Kenapa orang harus kaya? Kenapa orang harus punya kuda mahal, pakaian 

mahal, kamar indah, dan waktu luang untuk mengunjungi pusat hiburan? 

Karena ia tidak punya cukup pikiran untuk menemani kecerdasannya. Beri 

orang ini pekerjaan batin kecerdasan maka ia akan menjadi lebih bahagia 

dibandingkan orang terkaya.

—RALPH WALDO EMERSON

Bagi mereka yang menjalani kehidupan spiritual, kekayaan tidak saja tidak 

diperlukan, tapi juga tidak nyaman. Hal itu menghentikan perkembangan 

kehidupan sejati seseorang.
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Iman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kecer-

dasan, tapi harus ditanyakan.

anya ada agama sejati, walaupun ada banyak keyakinan berbeda.

—IMMANUEL KANT

Hanya iman yang menciptakan bukti, energi, dan kesatuan kuat yang bisa 

menyembuhkan masyarakat.

—GIUSEPPE MAZZINI

Kita hanya punya satu panduan tak berdosa, jiwa semesta yang masuk ke 

dalam diri kita walaupun kita adalah individu, dan yang memberi kita do-

rongan untuk melakukan hal yang diperlukan. Jiwa yang sama yang ada di 

dalam pohon dan mendorongnya untuk tumbuh tegak serta memproduksi 

benih yang ada di dalam diri kita, mendesak kita untuk mendekat pada Tu-

han, dan mendekatkan kita kepada satu sama lain.

Saat seseorang hidup, ia percaya; makin dekat imannya pada kebenaran, ma-

kin bahagialah kehidupannya. Makin jauh imannya dari kebenaran, makin 

tidak bahagialah ia.

Tanpa iman ia tidak hidup; ia mati prematur atau membunuh dirinya 

sendiri.
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Kita menderita dari masa lalu, dan kita menyia-nyiakan masa depan karena 

mengabaikan masa kini.

Hal terbaik yang bisa ditawarkan oleh masa depan adalah mimpi. Hanya ada 

satu hal yang benar-benar ada: masa kini.

Bersikap penuh perhatianlah pada masa kini. Hanya pada masa kini kita bisa 

memahami keabadian.

—Mengutip JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Gunakan tubuhmu, wadahmu, hari ini; besok bisa jadi ia rusak.

—TALMUD

Tidak ada masa lalu dan tidak ada masa depan; tak ada yang pernah memasuki 

dua kerajaan imajiner itu. Hanya ada masa kini. Jangan mengkhawatirkan 

masa depan, karena masa depan itu tidak ada. Jalani masa kini dan untuk 

masa kini, kalau masa kinimu baik, selamanya akan baik.

Kalau kau mengalami masa sulit, kalau kau menderita karena kehilangan 

orang tercinta atau rasa takut akan masa depan, ingatlah bahwa kehidupan 

hanya ada pada masa kini dan arahkan semua pikiran serta kenanganmu pa-

da masa kini. Semua rasa sakitmu tentang masa lalu dan kekhawatiranmu 

akan masa depan akan lenyap, serta kau akan merasakan kebebasan dan 

kebahagiaan.
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Kau tidak bisa mengukur kebaikan entah dengan perasaan butuh atau pe-

ngorbanan, tapi hanya dengan komunikasi dengan Tuhan yang ditetapkan 

di antara pemberi dan penerima.

Kehidupan itu sendiri tidak baik. Kebaikan hanya ada dalam kehidupan yang 

bernilai moral tinggi dan layak.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Bukan nilai moral tinggi, melainkan sejenis kemiripan mengelabui, yang me-

menuhi kewajiban dengan tujuan mendapatkan imbalan.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Semua orang menjadi makin dekat, kurang lebih, ke satu atau dua batas 

berseberangan: yang satu adalah hidup untuk dirinya sendiri, dan yang lain 

adalah hidup hanya untuk Tuhan.

Aku menyebut kehidupan ini kehidupan yang bahagia, dalam hal aku mela-

kukan satu demi satu perbuatan baik, tanpa jeda di antaranya.

—MARCUS AURELIUS

Kita melakukan kebaikan hanya ketika kita tidak menyadari apa yang kita laku

kan, saat kita melupakan diri sendiri dan hanya hidup untuk orang lain.
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Kejahatan materi yang dilakukan oleh orang tidak kembali ke pelakunya, 

tapi perasaan jahat yang diciptakan oleh perbuatan jahat akan membusuk 

dalam jiwanya dan cepat atau lambat menjadikannya menderita.

Kalau pada pagi hari seseorang ingin melakukan hal jahat kepada orang lain, 

kejahatan akan kembali kepadanya saat malam menjelang.

—KEBIJAKSANAAN INDIA

Pelaku kejahatan pertamatama membahayakan dirinya sendiri, sebelum ia 

membahayakan orang lain.

—SANTO AGUSTINUS

Setiap orang menjadi apa yang diajarkannya kepada orang lain. Mereka yang 

meraih kemenangan terhadap diri sendiri akan mendapat kemenangan atas 

orang lain. Hal yang paling sulit adalah meraih kemenangan atas diri sendiri. 

Setiap orang hanya memiliki kekuasaan atas diri sendiri.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Tidak ada kebaikan materi yang bisa memulihkan jiwa setelah kerusakan 

yang dilakukan oleh kejahatan yang kaulakukan.
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Ingat: Mereka yang menderita sampai akhir akan selamat. Kerap kali orang 

menjadi putus asa atau bahkan berhenti mengejar tujuannya saat hanya sedi-

kit upaya yang diperlukan untuk mencapainya.

Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada yang akan menyerahkan 

kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah iba-

datnya. Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa 

dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang 

tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu 

kuatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena se-

muanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan 

kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-

kata di dalam kamu.

—MATIUS 10:17-20

Kebenaran tidak bisa dikalahkan, karena dilakukan bukan oleh keinginanmu, 

tapi berdasarkan hukum abadi Tuhan.

—THOMAS CARLYLE

Kekerasan dan penderitaan adalah kondisi yang diperlukan untuk pemenuhan 

hukum Kristianitas. Kekerasan itu berharga karena mengungkapkan apakah 

seseorang hidup dengan iman sejati.

Jangan mencari cinta dalam diri orang lain, dan jangan mengeluh tentang ke

tiadaan cinta mereka bagimu. Sejumlah orang mencintai kesalahan, bukan kebe

naran, oleh karenanya, berusahalah menyenangkan Tuhan, bukan orang.
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Tidak ada perbuatan dalam kehidupan ini yang sangat mustahil sehingga 

tidak bisa kaulakukan. Keseluruhan kehidupanmu harus dijalani sebagai 

perbuatan heroik.

Setiap kali kau bangun dan bertanya pada dirimu sendiri, ”Hal baik apa yang 

akan kulakukan hari ini?” ingatlah bahwa, saat matahari terbenam, hal itu 

akan membawa serta sebagian kehidupanmu.

—PERIBAHASA INDIA

Nilai moral tinggi seseorang diukur bukan dengan upaya luar biasanya, tapi 

perilaku kesehariannya.

—BLAISE PASCAL

Aku adalah alat yang dengannya Tuhan bekerja. Nilai moral tinggiku adalah 

ikut serta dalam karya-Nya, dan aku bisa melakukannya dengan menjaga 

peralatan yang diberikan-Nya kepadaku, yaitu jiwaku, kondisi yang tanpa 

cacat cela.

Segala sesuatu, bahkan yang paling rumit sekalipun, menjadi sederhana dan 

jelas kalau kau memisahkannya dari orang lain serta menempatkannya di 

depan Tuhan untuk dinilai.

Selain pelayanan kita terhadap Tuhan, semua tindakan kita, entah kita ang-

gap penting atau tidak, benar-benar remeh. Kita mungkin tidak tahu konse-

kuensi dari tindakan kita, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan.
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Semakin sibuk kau dengan perbaikan kehidupan batinmu, semakin aktif kau 

dalam kehidupan sosial, membantu orang lain.

Salah bagi seseorang untuk mengatur banyak orang, seperti halnya salah bagi 

banyak orang untuk mengatur satu orang.

—VLADIMIR CHERTKOV

Apa itu kebenaran? Bagi mayoritas orang, kebenaran adalah mayoritas suara 

yang diperhitungkan.

—THOMAS CARLYLE

Saat aku duduk di pinggiran pantai dan mendengarkan ombak yang meng-

hantam pasir, aku merasa bebas dari kewajiban apa pun, dan aku menganggap 

semua orang di dunia bisa mengubah prinsipnya tanpa aku.

—HENRY DAVID THOREAU

Jangan pernah membangun, tapi selalu menanam: mengenai yang pertama, 

alam akan mengusik dan menghancurkan penciptaan karyamu, tapi mengenai 

yang kedua, alam akan membantumu, menyebabkan pertumbuhan dalam se-

gala sesuatu yang kau tanam. Hal sama terjadi dalam kehidupan spiritual: 

hal-hal yang selaras dengan hukum abadi sifat manusia akan tumbuh, tapi 

hal-hal yang berhubungan dengan harapan sementara yang dimiliki orang 

tidak tumbuh.

22 November
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


 ��� Leo ToLSToy

Pertanyaan akan makna kehidupan adalah permasalahan sulit yang tak bisa 

dipecahkan. Begitu pula pertanyaan, ”Kenapa Tuhan mengirim kita ke dunia 

ini?” Namun, makna kehidupan jadi sangat sederhana saat orang bertanya 

kepada dirinya sendiri, ”Apa yang harus kulakukan?”

Kehidupanmu bisa dipangkas kapan pun; karenanya, kehidupanmu harus 

memiliki tujuan mendalam, suatu signifikansi yang tidak akan bergantung 

pada panjang atau pendeknya.

anya ada satu cara kalau kau ingin hidup tanpa memahami makna kehidupan: 

menjadi kecanduan dengan tembakau, alkohol, dan narkoba, serta hidup di du

nia yang berisi hiburan permanen.

Dunia ini bukanlah lelucon, melainkan tempat untuk cobaan, jalan untuk 

menjadi dunia yang abadi dan lebih baik. Tujuan kita adalah menjadikannya 

tempat hidup yang lebih baik dan menyenangkan, bagi mereka yang hidup 

bersama kita dan hidup setelah kita.

Kesempurnaan jiwa kita adalah tujuan kehidupan kita; tujuan lain, dengan 

mengingat kematian, tidak memiliki inti.
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Membantu orang lain tidak hanya mengambil bentuk bantuan fisik, tapi 

dukungan spiritual bagi sesamamu. Berhentilah menyalahkan sesama dan 

hormati harga dirimu.

Jangan menganggap dirimu baik hati karena memberikan kekayaanmu yang 

berlebihan kepada orang miskin. Kemurahan hati sejati memintamu memberi 

orang ini tempat di dalam hatimu.

—Dari BOOK OF DIVINE THOUGHTS

Ia yang bernilai moral tinggi tidak memberikan perhatian untuk pernyataan 

keliru dan ucapan jahat.

Kau harus bersikap jujur; kau harus menghindari kemarahan besar; kau 

harus memberi kepada mereka yang meminta, karena mereka meminta hal 

kecil. Kau akan menjadi makin suci dengan mengikuti ketiga jalan ini.

—DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Dengan kerendahan hati, kebaikan hati, dan pengorbanan diri, kau akan mengam

bil senapan dari musuh apa pun. Api mati kalau tidak ada kayu yang cukup.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Berusahalah tidak menyembunyikan kenangan memalukan akan dosa-dosa-

mu di sudut gelap. Sebaliknya, jaga hal itu tetap dekat denganmu dan ingat-

lah hal itu sebelum menghakimi sesamamu.
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Perang adalah pembunuhan. Tak peduli berapa banyak orang yang bergabung 

untuk melakukan kejahatan atau apa pun istilah orang, pembunuhan adalah 

dosa terburuk di dunia.

Orang di planet Bumi berada di level yang sangat rendah dari pertumbuhan. Se

tiap hari di koran kau membaca berita tentang pakta militer, tentang persiapan 

perang, atau pembantaian manusia. Orang tidak memahami bahwa kehidupan 

setiap manusia adalah harta pribadinya.

—CAMILLE FLAMMARION

Mayoritas orang sekarang tidak hanya memahami ketidakbergunaan, tapi 

juga kebodohan dan kekejaman perang apa pun.

Sampai tiba saatnya orang menolak kekuasaan pemerintah untuk memerintah, 

mengenakan pajak, membuat aturan, dan menghukum, perang tak akan ber-

henti. Perang adalah konsekuensi kekuasaan pemerintah.
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Seperti halnya satu lilin menerangi yang lain dan bisa menyalakan ribuan lilin 

lain, begitu pula satu hati menghangatkan hati lain dan bisa menghangatkan 

ribuan hati lain.

Waspadalah akan mereka yang ingin meyakinkanmu bahwa mustahil ber-

juang demi kebaikan hanya karena mustahil meraih kesempurnaan.

—JOHN RUSKIN

Buku yang bagus itu seperti pengaruh baik. Seni yang bagus adalah pengaruh 

baik. Doa juga merupakan pengaruh. Namun, pengaruh terkuat adalah teladan 

kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik menjadi berkah bagi orang, bu-

kan hanya bagi mereka yang menjalani kehidupan baik, tapi juga bagi orang 

yang bisa melihat, mengetahui, dan memahami kehidupan macam itu.

Sulit membawa orang ke kebaikan dengan pelajaran, tapi mudah melakukannya 

dengan teladan.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Waspadalah akan kelompok orang yang berbahaya bagi jiwamu. Berusahalah 

menghindari mereka. Kau harus memuji teman yang baik dan mencarinya.
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Kalau hasrat mendekapmu, kau harus ingat bahwa hasrat membara ini 

bukanlah bagian jiwamu, melainkan selubung kegelapan yang mematikan 

kualitas sejati jiwamu.

Kau harus menjadi lentera bagi dirimu sendiri. Mendekatlah pada cahaya di 

dalam dirimu maka kau tidak perlu mencari naungan lain.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Jiwa seseorang bisa dibandingkan dengan bola transparan yang menyala dari 

dalam karena cahayanya sendiri. Nyala ini bukan hanya sumber semua cahaya 

dan kebenaran, tapi juga menerangi segala sesuatu di sekitarmu. Dalam keadaan 

ini, jiwa bebas dan bahagia. anya jika jiwa menjadi kecanduan dengan segala 

sesuatu di luar dirimulah ia menjadi bermasalah, gelap, dan tak bisa dimasuki. 

Gangguan menghalangi cahaya yang menunjukkan jalan kepadamu.

—MARCUS AURELIUS

Jiwa adalah cermin yang dengannya kau melihat pantulan kecerdasan Ilahi-

mu.

—JOHN RUSKIN

Segera setelah kau merasakan hasrat, berusahalah merasakan dalam dirimu 

pemahaman akan sifat Ilahimu. Segera setelah menerima bahwa sifat Ilahimu 

itu tidak aktif dan bahwa kau dikuasai oleh hasrat, perangilah hasrat ini.
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Kehidupan bukan untuk dihancurkan, hanya diubah, oleh kematian.

Masa depan hanyalah ilusi yang disimpulkan dari keadaan kita saat ini. Yang 

penting bukanlah panjangnya kehidupan, melainkan dalamnya kehidupan. 

Yang penting bukanlah cara menjadikan kehidupan lebih panjang, tapi meng-

ambil jiwamu keluar dari waktu, seperti yang dilakukan semua tindakan 

yang kabur. Hanya saat itulah kehidupanmu menjadi terpenuhi. Dan jangan 

ajukan pertanyaan tentang waktu kepada dirimu. Yesus tidak menjelaskan 

sesuatu tentang keabadian kehidupan, tapi pengaruhnya membawa orang ke 

keabadian.

—RALPH WALDO EMERSON

Iman akan keabadian diberikan kepada kita bukan dalam meditasi, tapi dalam 

kehidupan.

Bukan nalar yang meyakinkanmu akan pentingnya kehidupan setelah kemati-

an, tapi contoh: saat kau berjalan sangat dekat dengan seseorang, bergandeng-

an tangan, dan orang ini menghilang ke dalam jurang, di sana, berhentilah di 

depan jurang dan berusahalah melihat ke dalamnya.

 

Tingkat ketakutan yang kaurasakan tentang kematian adalah tingkat pema-

hamanmu akan kehidupan.

Semakin kecil rasa takutmu akan kematian, semakin besar kau memiliki 

kebebasan, kedamaian, dan pemahaman akan kebesaran jiwa serta kegembi-

raan hidup.

Pemahaman akan keabadian adalah bagian dari sifat jiwa manusia.
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Kata adalah tindakan.

Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak kaurasakan, supaya jiwamu tidak 

dikelamkan oleh kegelapan.

—Dari BOOK OF DIVINE THOUGHTS

Musuhmu bisa lebih bermanfaat bagimu daripada temanmu, karena temanmu 

kerap memaafkan kelemahanmu, tapi musuhmu menyadarinya dan menarik 

perhatianmu padanya.

Jangan mengabaikan pendapat musuhmu.

Orang bijak tidak menghakimi seseorang karena perkataannya, tapi pada saat 

bersamaan tidak mengabaikan perkataan orang lain, bahkan saat katakata itu 

diucapkan oleh orang yang tidak berharga.

—KEBIJAKSANAAN CHINA

Lidah adalah alat yang cukup untuk mengalirkan gagasan yang diciptakan 

oleh pikiran manusia. Namun, dalam ranah perasaan sejati dan mendalam, 

lidah kita menjadi lemah.

—LAJOS KOSSUTH

Tak pernah ada contoh tunggal saat kebohongan bisa dibenarkan.
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Saat orang rendah hati melupakan dirinya, ia bersatu dengan Tuhan.

Orang yang berusaha memaksakan lingkungan menjadi budaknya. Mereka 

yang menggunakannya menjadi tuannya.

—TALMUD

Tak ada apa pun di dunia ini yang lebih lembut dan fleksibel dibandingkan 

air, tapi benda yang keras dan tidak fleksibel tidak bisa menahannya.

Kelemahan mengalahkan kekuatan, kelembutan mengalahkan kekakuan. 

Semua orang mengetahui hukum ini, tapi tak seorang pun mengambil tindak-

an atasnya. Yang terlemah di dunia meraih kemenangan atas yang terkuat; ka-

renanya, ada manfaat besar dalam kerendahan hati dan keheningan. Hanya 

sedikit orang di dunia yang benar-benar rendah hati.

—LAO-TZU

Semakin rendah hati seseorang, semakin bebas dan kuatlah ia.
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Seorang perempuan tidak berbeda dari laki-laki dalam hal misi utamanya. 

Misi ini adalah untuk melayani Tuhan. Perbedaannya ada dalam metode 

pelayanan. Walaupun misi kehidupan seorang perempuan sama dengan 

laki-laki dan pelayanan kepada Tuhan dipenuhi dengan sarana yang sama, 

yaitu cinta, bagi mayoritas perempuan metode pelayanan ini lebih spesifik 

daripada laki-laki. Inilah kelahiran dan pola pengasuhan pekerja baru bagi 

Tuhan di sepanjang kehidupan.

Kalau kebaikan perempuan tak terbatas, keberaniannya juga bisa tak terbatas. 

Istri yang baik adalah anugerah terbaik bagi suaminya dan istri yang jahat 

adalah luka yang sangat buruk bagi suaminya.

—TALMUD

Makin cantik seseorang, makin jujur ia karena hanya lewat kejujuranlah ia bisa 

mengatasi semua kejahatan dan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kecantik

annya.

—GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

Tidak biasa bagi suami untuk memilih istri, tapi istrilah yang memilih suami. 

Dalam rangka menemukan ayah yang lebih baik bagi anaknya, perempuan 

harus mengetahui kebaikan dan kejahatan. Oleh karenanya, perempuan 

pertama-tama harus memiliki pendidikan yang bagus.

Tak ada yang lebih alami bagi perempuan daripada pengorbanan diri. Tak 

ada yang lebih tidak menyenangkan dalam dirinya selain keegoisan.
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”Jangan membunuh”: kata-kata ini tidak hanya mengacu pada pembunuhan 

atas manusia, tapi pembunuhan apa pun yang bernyawa. Perintah ini tertulis 

di hati manusia bahkan sebelum dikumandangkan di Gunung Sinai.

Apa pun argumen yang digunakan untuk menentang vegetarianisme, manu-

sia tidak bisa mencegah dirinya merasa berbelas kasih dan jijik terhadap pem-

bunuhan domba, sapi, atau ayam. Kebanyakan orang lebih memilih berhenti 

makan daging daripada membunuh sendiri hewan-hewan itu.

Makin banyak orang yang terdidik dan makin besar populasi kita tumbuh, 

makin banyak orang yang berpindah dari memakan hewan menjadi memakan 

tanaman.

Membaca dan menulis tidaklah mendidik kalau tidak membantu orang ber-

sikap lebih baik terhadap semua hewan.

—JOHN RUSKIN

Kebodohan, kurangnya hukum, dan bahaya, baik secara fisik maupun moral, 

dari memakan daging begitu jelas sehingga mengonsumsi daging tidaklah di-

dukung oleh akal sehat, melainkan tradisi dan prasangka kuno. Kita bahkan 

tidak boleh berdebat tentang hilangnya logika dalam mengonsumsi daging; 

hal itu terbukti dengan sendirinya.
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Seni adalah kegiatan yang dengannya manusia melakukan upaya sadar un-

tuk menggunakan sarana tertentu sesuai kegunaannya untuk mengalihkan 

perasaannya ke orang lain supaya mereka bisa merasakan sedalam yang dira-

sakannya.

Dalam penciptaan seni sejati, tidak hanya ada batas antara karya seni dan 

sang seniman, tapi juga antara karya itu dan orang lain yang mengalaminya. 

Daya tarik utama seni sejati terdapat dalam kesatuan ini.

Karya seni baru harus membawa emosi baru ke dalam kehidupan kita.

Emerson berkata musik membantu orang menemukan kehebatan dalam ji-

wa. Hal sama bisa dikatakan tentang bentuk apa pun dari seni.

Seniman dan cendekiawan pada masa sekarang tidak memenuhi serta tidak 

bisa memenuhi tujuan mereka karena mereka mengubah kewajiban menjadi 

hak.
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Bukan kebetulan bila dikatakan bahwa esensi hukum Ilahi adalah mencintai 

Tuhan dan sesama. Sesama datang dan pergi, tapi Tuhan selalu ada. Oleh 

karenanya, orang bisa memenuhi hukum ini saat sedang sendirian di padang 

gurun atau sedang di penjara. Ia bisa mencintai Tuhan dan perwujudan Tuhan 

bahkan dalam pikiran, kenangan, serta imajinasinya.

Ingatlah bahwa roh Tuhan ada dalam diri semua orang, roh sama yang mem-

berimu kehidupan. Oleh karenanya kau tidak boleh hanya mencintai, tapi 

menghormati jiwa setiap orang sebagai tempat yang suci.

Aku tidak berduka saat seseorang meninggal, saat ia kehilangan uang, rumah, 

atau semua kekayaannya, segala sesuatu yang bisa menjadi milik seseorang. Na-

mun, sungguh sangat menyedihkan saat seseorang kehilangan harta terbesarnya, 

harga diri sebagai manusia.

—EPICTETUS

Jangan katakan apa pun, entah di antara yang lain atau saat sendiri, yang ber

lawanan dengan nuranimu.

Saat ini, orang lupa bahwa pertama-tama mereka harus menghormati manu-

sia dalam diri mereka.

—RALPH WALDO EMERSON

Di balik tugasnya kepada tetangga, setiap orang punya kewajiban terhadap 

diri sendiri, sebagai Putra Allah.
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Makin lama umat manusia ada, makin bebaslah ia dari prasangka, dan 

makin jelaslah ia menerima hukum kehidupan.

Era milik kita adalah era kritik.

Agama dan hukum berusaha lari dari kritik, agama dengan mengatakan 

bahwa dirinya Ilahi dan hukum dengan menunjukkan bahwa dirinya ber-

kuasa. Namun, sejumlah kecurigaan muncul dari usaha melarikan diri ini, 

karena kita hanya bisa menghormati hal-hal yang berdiri menghadapi ujian 

publik dan bebas.

—IMMANUEL KANT

Pelajarilah segala sesuatu, dan dahulukan kecerdasan.

—PYTHAGORAS

Jangan takut dengan cara kecerdasanmu mempertanyakan kisah serta legen-

da kuno. Kecerdasan murni tidak bisa menghancurkan apa pun tanpa meng-

gantikannya dengan kebenaran: ini adalah salah satu kualitas intinya.
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Kita memiliki opini keliru bukan karena kita tidak berpikir secara logis, tapi 

karena kita menjalani kehidupan dengan buruk.

Kebodohan tidak bisa mengarah ke kejahatan, opini keliru mengarah ke keja-

hatan. Itu bukanlah apa yang diketahui orang, itu adalah apa yang mereka 

pura-pura lakukan.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Setiap opini keliru adalah racun: tidak ada yang namanya opini keliru yang 

tak berbahaya.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Salah satu karakteristik kejahatan pada manusia adalah ia hanya mencintai 

dirinya dan hanya menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Namun, ber-

sedihlah bagi mereka yang hanya mencintai diri sendiri!

—BLAISE PASCAL

Pertengkaran antara sifat batin spiritual dan materi ada dalam diri setiap 

orang. Oleh karenanya, semua orang mengalami opini keliru, dan banyak 

yang akan selalu salah mengartikannya dengan kebenaran.

Memberi makan bagi yang lapar, memberi pakaian bagi yang telanjang, mengun

jungi yang sakit di rumah sakit—semua itu adalah tindakan penuh kasih, tapi 

ada satu perbuatan kemanusiaan yang tidak bisa dibandingkan dengannya: mem

bebaskan saudaramu dari opini keliru.
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Kehidupan terdiri atas banyak perubahan tak kasatmata dan tak bisa di-

pahami, perubahan yang bermula saat kelahiran dan berakhir dengan kema-

tian. Tidak mungkin kita, manusia, mengamati semuanya.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke 

dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan meng-

hasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan 

nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan 

memeliharanya untuk hidup yang kekal.

—YOHANES 12: 24-25

Kehidupan berubah setiap saat, dan hanya yang tidak pedulilah yang tidak 

melihat kedalaman segala sesuatu.

—LUCY MALORY

Kenapa kau begitu takut akan perubahan? Tak ada sesuatu pun di dunia ini 

yang bisa dilakukan tanpa perubahan. Hanya satu hukum yang harus tetap 

sama: jangan lakukan tindakan yang tidak berperikemanusiaan kepada orang 

lain.

—MARCUS AURELIUS

Segala sesuatu di dunia merekah, tumbuh, dan kembali ke akarnya. Kembali 

ke akar berarti menyatu dengan alam; menyatu dengan alam melibatkan 

keabadian. Kehancuran raga tidak memiliki bahaya dalam tindakan itu sen-

diri.

—LAO-TZU

Kematian adalah perubahan ke bentuk yang dengannya jiwa kita menyatu. Kau 

tidak boleh merancukan bentuk itu dengan halhal yang menyatu dengannya.

7 Desember
ht

tp
://

pu
st

ak
a-

in
do

.b
lo

gs
po

t.c
om

http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender Kata-Kata Bijak         ���

Sepertinya sangat mudah memenuhi hukum Tuhan yang diungkapkan dalam 

ajaran Kristen, tapi kita masih sangat jauh dari pemenuhan ini!

ukum kehidupan yang benar tidak dengan seketika jelas bagi orang bijak, tapi 

menjadi jauh lebih jelas bila ia mengikutinya. ukum kehidupan yang benar 

seketika jelas bagi orang biasa, tapi menjadi kurang nyata saat ia berusaha 

mengikutinya.

—KONFUSIUS

Hanya ada satu hukum abadi. Hal itu tidak berubah dan mengatur orang 

setiap saat.

—MARCUS TULLIUS CICERO
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Tujuan manusia adalah melayani segenap umat manusia, bukan melayani satu 

orang saja sambil berbuat jahat terhadap orang lain.

Bagi orang Kristen, cinta akan tanah air bisa menjadi hambatan bagi cinta 

akan sesama.

Jiwa yang tersesat lari dari hilangnya kendalinya dalam patriotisme.

—DR. SAMUEL JOHNSON

Patriotisme bukanlah nilai moral tinggi. Mengorbankan kehidupan untuk 

institusi yang mewujudnyatakan prasangka tidak mungkin menjadi kewajib-

anmu.

Orang melakukan banyak hal buruk untuk alasan egois; mereka melakukan hal 

yang lebih buruk untuk keluarga. Namun, mereka melakukan yang terburuk 

atas nama patriotisme, dan mereka bangga dengan kejahatan-kejahatan ini: 

memata-matai, mengumpulkan pajak besar yang terlalu banyak, mengorbankan 

kehidupan, dan membiayai perang.

Mencintai negaramu dan mencintai keluargamu adalah nilai moral tinggi 

yang bisa menjadi kejahatan saat terlalu berlebihan serta merusak cintamu 

terhadap sesama.
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Salah satu hal terburuk yang mungkin terjadi adalah mengikuti aturan: 

”Jadilah seperti orang lain, ikuti yang banyak orang ikuti.”

Celakalah dunia dengan segala penyesatannya: memang penyesatan harus 

ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu 

menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu 

masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan 

utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal.

—MATIUS 18:7-9

Salah satu rintangan utama yang mencegah perubahan masa depan yang po-

sitif dalam kehidupan kita adalah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan atau 

aktivitas saat ini. Lewi meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, 

Petrus berhenti menjaring ikan di laut, Paulus berhenti menjadi imam. Mereka 

semua meninggalkan pekerjaan karena merasa hal itu perlu dilakukan.

—JOHN RUSKIN

Kalau tangan seseorang tidak rusak, tangan itu mampu menahan gigitan ular 

berbisa. Bisa ular tidak berbahaya bagi tangan yang sehat. Kejahatan tidak 

berbahaya bagi ia yang bukanlah pelaku kejahatan.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Rasa malu yang palsu adalah emosi kesukaan setan; hal itu bahkan lebih buruk 

dari kebanggaan palsu. Kebanggaan bisa mendukung kejahatan, tapi rasa malu 

palsu bisa menghentikan kebaikan.

—JOHN RUSKIN

Tidak ada kejahatan di dunia. Semua kejahatan ada di jiwa kita, dan bisa 

dihancurkan.
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Tak ada yang lebih menyenangkan selain pekerjaan petani mengolah tanah.

Makanan terbaik adalah makanan yang kau dan anakmu buat sendiri.

—MUHAMMAD

Mereka yang menyiapkan makanan sendiri layak mendapatkan rasa hormat 

lebih besar dibandingkan mereka yang mengklaim diri beragama.

—TALMUD

Mengolah tanah dan membuat roti sendiri tidak perlu dilakukan oleh semua 

orang, tapi tak ada jenis pekerjaan yang lebih penting bagi kemanusiaan, dan 

tak ada jenis pekerjaan yang menawarkan tingkat kebebasan serta kebaikan 

lebih tinggi, dibandingkan pekerjaan itu.
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Kebaikan hati mengalahkan segala sesuatu dan tak akan pernah terkalahkan.

Kau bisa berdiri kokoh dalam pertarungan melawan segala sesuatu kecuali ke

baikan hati.

—JEAN JACQUES ROUSSEAU

Bukan menyalahkan yang jahat, tapi memuliakan kebaikanlah yang mencip-

takan keselarasan dalam kehidupan.

—LUCY MALORY

Kalau tindakan baik memiliki penyebab tersembunyi maka itu bukanlah ke-

baikan sejati. Kalau mengharapkan imbalan, itu bukanlah kebaikan sejati. Hal 

baik melampaui alasan dan konsekuensi.

Dengan cara sama kembang api dan obor tidak bisa dilihat dalam cahaya 

matahari, kecerdasan dan keindahan terbaik tidak bisa dilihat dalam cahaya 

kebaikan sebuah hati tunggal.

—ARTHUR SCHOPENHAUER

Tanaman paling lunak bisa memaksakan diri melewati batuan terkeras, dan 

itu sama dengan kebaikan hati. Tak ada yang bisa menghentikan orang yang 

benar-benar tulus dan baik hati.

—HENRY DAVID THOREAU

Tidak ada orang yang tidak bisa kau beri kebaikan.

—LUCIUS ANNAEUS SENECA

Kita melakukan hal baik kepada orang bukan karena mengharapkan imbalan, 

tapi karena kita melihat jiwa Ilahi di dalam diri semua orang.

Cara terbaik dan termudah untuk mencegah sepenuhnya kejahatan di dunia 

adalah dengan menanggapinya dengan perkataan baik, membalas perbuatan 

jahat dengan kebaikan.
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Iman sejati hanyalah iman jika tindakan kehidupanmu selaras dengannya dan 

tak pernah bertentangan dengannya.

Sepanjang siang kau harus berperilaku sedemikian sehingga kau bisa tidur 

dengan damai pada malam hari; dan pada masa mudamu kau harus berperi-

laku sedemikian sehingga kau bisa menjalani usia tua dengan damai.

—PERIBAHASA INDIA

Mereka yang memiliki iman yang lemah tidak bisa membangkitkan iman 

dalam diri orang lain.

—LAO-TZU

Mereka yang memberi Tuhan tempat kedua di dalam hati mereka tidak mem-

beri-Nya tempat sama sekali.

—JOHN RUSKIN

Kita bisa benar-benar memahami tujuan final kehidupan manusia. Pekerja 

bangunan yang bekerja di lokasi konstruksi bisa jadi tidak punya bayangan 

tentang bentuk final atau rancangan umum struktur besar yang dibangunnya, 

tapi ia bisa mengetahui bahwa yang dikerjakannya adalah sesuatu yang baik, 

sesuatu yang indah, pintar, dan diperlukan, baik olehnya serta dunia. Itulah 

iman.

Jangan percaya dengan kata-kata, baik kata-katamu maupun orang lain; per-

cayalah pada perbuatan.
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Orang yang menjadi dekat dengan Tuhan memahami bahwa Tuhan tinggal 

di dalamnya. Angelus, penyair mistikus dari abad ke-17, berkata, ”Aku me-

lihat Tuhan dengan mata yang sama dengan yang digunakan-Nya untuk 

melihatku.”

—HENRI AMIEL

Jiwa seseorang adalah lampu Tuhan.

—TALMUD

Orang tidak tahu Tuhan itu seperti apa, tapi mereka hidup di dalam-Nya 

dan Ia di dalam mereka.

—KEBIJAKSANAAN SUFI, sekte mistikus dalam ISLAM

Mereka yang meninggikan pikiran ke surga akan selalu mengalami hari yang 

jernih, karena matahari selalu bersinar di atas awan.

Kalau kau terus-terusan khawatir dengan hasrat atau rasa takut, kau pasti 

tidak beriman kepada Tuhan, yang penuh dengan cinta, dan ada di dalam 

dirimu. Kalau kau percaya pada Tuhan, kau tahu bahwa kau tidak perlu 

mengharapkan segala sesuatu karena harapan Tuhan selalu menjadi kenya-

taan; dan kau tak akan pernah perlu khawatir terhadap apa pun, karena 

Tuhan tidak takut pada apa pun.

Sifat jiwa begitu misterius sehingga tak peduli sekeras apa kita berusaha me-

mahaminya, kita tak akan pernah bisa mendefinisikannya.

—HERAKLITUS

Apa pun yang mungkin terjadi padamu, kau tak akan pernah merasa tidak ba

hagia bila memahami kesatuanmu dengan Tuhan.
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anya opini keliru yang perlu didukung dengan argumen mendetail. Kebenaran 

selalu bisa berdiri sendiri.

Semua kebaikan tak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan kebaikan dari 

kebenaran; semua hal manis tak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan 

manisnya kebenaran. Kegembiraan kebenaran melampaui semua kesenangan 

lain dalam kehidupan.

—KEBIJAKSANAAN BUDDHA

Orang tidak bisa secara sungguh-sungguh benar setiap waktu, karena kekuat-

an dan aspirasi berbeda berperang di dalam dirinya, dan kadang ia tidak bisa 

mengekspresikannya, bahkan bagi dirinya sendiri.

Opini keliru hanya ada pada periode waktu terbatas, tapi kebenaran sejati 

tetap seperti adanya, setelah semua trik, argumen keliru, dan dusta layu.

Pelajari apa yang kaulakukan, pikirkan, dan katakan kebenaran setiap saat. 

Hanya saat kau mulai belajar melakukannyalah kau bisa memahami sejauh 

apa kau dari kebenaran sejati.

Dusta selalu berbahaya bagi semua makhluk hidup.

Tak seorang pun yang tanpa dosa; tak seorang pun yang sungguh-sungguh 

benar. Bukan berarti ada orang yang bernilai moral tinggi dan selalu benar 

sementara yang lain berdosa dan suka mengelabui; melainkan bahwa satu 

orang berjuang untuk maju ke arah kebenaran serta nilai moral tinggi se-

mentara yang lain tidak. 
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Hanya persebaran cinta di antara orang-oranglah yang bisa memperbaiki 

struktur sosial yang ada.

Cinta memberi makna pada kehidupan manusia. Hal ini kita ketahui sejak 

masa purba. Namun, apa itu cinta? Banyak orang bijak dari berbagai abad 

telah berusaha memecahkan persoalan ini.

Kalau kau meninggikan orang hanya untuk memuji kekayaan, kekuasaan, 

dan kejayaan, wajar bila mereka hanya akan memuji hal-hal ini. Kalau kau 

meninggikan orang untuk mencintai perasaan cinta, mereka akan mulai hi-

dup dalam cinta.

—MEE-TEE, murid KONFUSIUS

anya satu kualitas jelas yang menandai suatu tindakan sebagai baik atau ja

hat: Kalau hal itu meningkatkan jumlah cinta di dunia, itu baik. Kalau hal itu 

memisahkan orang dan menciptakan pertikaian di antara mereka, itu buruk.

Telah tiba waktunya, waktu untuk keselarasan, harmoni, pengampunan, dan 

cinta. Bergantunglah padanya. Kita harus melakukan segala sesuatu yang ada 

dalam kuasa kita untuk membawa waktu itu makin dekat, dan tidak meng-

hentikan hal-hal yang menunda kedatangannya.
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Pemahaman kita akan diri sendiri sama terpisahnya dengan menjadi terpisah 

dari satu sama lain yang tumbuh dari kondisi kehidupan kita dalam ruang 

dan waktu. Makin sedikit kita merasakan perpisahan ini, makin banyak kita 

merasakan kesatuan kita dengan makhluk hidup lain, makin ringan beban 

kita, dan makin menyenangkan kehidupan kita jadinya.

Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota.... 

Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita; jika 

satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita.

—1 KORINTUS 12:14, 26

Dahan kecil yang dipangkas dari batang besar dipisahkan dari seluruh po-

hon. Dengan cara yang sama, saat seseorang berdebat dengan orang lain, ia 

dipisahkan dari kemanusiaan.

—MARCUS AURELIUS

Tuhan menciptakan surga dan bumi, tapi keduanya kurang memiliki kemam-

puan memahami kebahagiaan keberadaannya. Lalu Tuhan menciptakan ma-

khluk yang bisa memahami kebahagiaan keberadaannya, dan yang bisa men-

ciptakan tubuh tunggal dari semua bagian berpikirnya. Semua orang adalah 

anggota dari satu tubuh ini; untuk bisa bahagia, mereka harus hidup dalam 

harmoni dengan keinginan yang mengatur kehidupan. Kita harus hidup 

dalam harmoni dengan jiwa besar ini dan mencintainya lebih daripada kita 

mencintai diri sendiri.

—BLAISE PASCAL

Kita mewujudkan dalam cinta pemahaman kita akan kesatuan keberadaan kita 

dengan orang lain, dan dengan melakukannya kita menjadikan kehidupan kita 

lebih hebat. Makin banyak kita mencinta, makin luas, besar, dan banyak kegem

biraan dalam kehidupan kita jadinya.
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Umat manusia bergerak tanpa henti ke arah kesempurnaan, tidak secara 

suka rela, tapi lewat upaya yang sejumlah individu tertentu buat terhadap 

kesempurnaan pribadi. Kerajaan Allah akan diciptakan oleh upaya-upaya 

individu ini.

Jangan malu dengan semua perbuatan burukmu, dengan semua kemalanganmu. 

Jangan malu, tapi lawanlah tanpa henti, dengan berani, dan tanpa ragu, kare-

na kerajaan Allah akan datang.

—F. ROBERT DE LAMENNAIS

Kita kerap mendengar bahwa tidak ada gunanya berusaha memperbaiki kehi-

dupan, untuk memerangi kejahatan, atau untuk menegakkan keadilan, karena 

kemajuan akan muncul dengan sendirinya. Bayangkan perahu yang mengapung 

di sepanjang sungai. Bayangkan mereka yang telah duduk dengan dayung dan 

mendayung tanpa lelah telah berhenti mendayung serta pergi ke pantai; dan 

bahwa para pelancong yang tetap di perahu tidak repot-repot mengambil 

dayung serta mendorong perahu makin jauh, tapi mengira bahwa perahu itu 

akan berjalan sendiri, seperti sebelumnya, ke masa depan.

Kehidupan tanpa tujuan tidaklah bermakna. Kurang memiliki tujuan berarti 

menyangkal keberadaan Tuhan dan mengakui bahwa kehidupan kita adalah 

lelucon bodoh serta jahat.

—GIUSEPPE MAZZINI

Seluruh sejarah kita membuktikan bahwa Tuhan bisa dipahami, bukan dengan 

alasan, tapi dengan menurutiNya dan mematuhi aturanNya. anya dengan 

melakukannya kita bisa memahami keinginanNya di dunia.

—JOHN RUSKIN

Setiap orang harus melakukan upaya kecil, bahkan upaya terkecil, untuk 

memperbaiki kemakmuran kemanusiaan.
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Kebaikan sejati ada di tanganmu. al itu mengikuti orang baik seperti bayangan 

mengikuti bendanya.

Segala sesuatu yang menjadikan kita lebih baik dan lebih bahagia diberikan 

kepada kita oleh Tuhan. Kalau nurani kita jelas, tak ada yang bisa memba-

hayakan kita.

—EPICTETUS 

Mereka yang memutuskan mendedikasikan kehidupan untuk kesempurnaan 

spiritual tak pernah merasa tidak puas atau tidak bahagia, karena semua 

yang diinginkannya ada dalam kekuasaannya.

—BLAISE PASCAL

Kebahagiaan, kebahagiaan sejati, adalah nilai moral bagi dirinya sendiri.

—BENEDICTUS SPINOZA

Semakin besar upaya seseorang memperoleh kesenangan, semakin kecil ke-

mungkinannya memiliki kebaikan, atau cinta, sejati.

Mereka yang berkata melakukan kebaikan membuat mereka tidak bahagia 

entah tidak percaya pada Tuhan atau tidak melakukan sesuatu yang benar-

benar baik.
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Tujuan sebenarnya Kristianitas terlihat jelas bagi semua, dan lebih kuat dari-

pada kebohongan yang berusaha mencegahnya.

Kita harus memisahkan agama yang diajarkan oleh Yesus dari agama yang 

subjeknya adalah Yesus. Baru setelah itulah kita akan memahami makna se-

sungguhnya Perjanjian Baru serta mengikutinya.

—HENRI AMIEL

Aku melihat agama baru berdasarkan kepercayaan bersama, yang menarik 

bagi diri kita yang terdalam, dan yang mengajarkan bahwa orang harus men-

cintai kebaikan tanpa imbalan, serta bahwa keilahian ada dalam diri semua 

orang.

Dengan cara berbeda dan dengan lidah berbeda, seluruh kemanusiaan meng-

ulangi perkataan dalam doa Tuhan, ”Jadilah kerajaan-Mu di atas bumi se-

perti di dalam surga.”

—GIUSEPPE MAZZINI

Jangan mengira kau akan secara pribadi melihat kedatangan kerajaan Allah. 

Namun, jangan ragu bahwa hal itu akan segera datang: hal itu makin dekat dan 

makin dekat, tanpa keraguan.
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Pada tingkat tertinggi nurani, individu itu sendirian. Kesendirian semacam 

itu bisa terlihat aneh, tidak biasa, bahkan sulit. Orang bodoh berusaha kabur 

dengan berbagai pemborosan untuk bisa lari dari titik tinggi ini, menuju 

sejumlah titik lebih rendah, tapi orang bijak tetap di titik tinggi ini, dengan 

bantuan orang lain.

Tuhan ingin kita memenuhi keinginan-Nya di dunia, dalam kehidupan kita. 

Namun, kepentingan dan hasrat kehidupan mengusik perhatian kita setiap 

menit. Saat memahaminya, kita bisa mengelilingi diri dengan ungkapan fisik 

sikap kita kepada Tuhan, doa.

Kepribadian adalah suatu keterbatasan, karenanya Tuhan, seperti yang ki-

ta pahami, bukanlah kepribadian. Doa adalah sapaan kita kepada Tuhan, 

tapi bagaimana kita menyapa orang yang tidak memiliki kepribadian? Aku 

menyapa Tuhan seolah Ia adalah manusia, walaupun aku tahu tidaklah de-

mikian adanya.

Orang terkubur di tambang dalam, membeku karena dinginnya es yang tebal, 

sekarat karena kelaparan sendirian di lautan terbuka, menyia-nyiakan waktu 

sendirian di penjara, atau semata sekarat di rumah, buta dan tuli—bagaimana 

mungkin orang ini menjalani sisa kehidupan bila tidak ada doa?

Sungguh luar biasa yang dirasakan seseorang saat, karena lelah berjuang untuk 

mencapai kebaikan dalam kehidupan seharihari, ia merentangkan tangan ke 

arah Tuhan.

—BLAISE PASCAL

Orang bisa hidup tanpa doa entah karena ia hidup dikuasai oleh hasrat atau 

karena kehidupannya benar-benar didedikasikan kepada Tuhan. Namun, 

bagi orang yang berjuang melawan hasrat dan masih jauh dari pemenuhan 

kewajibannya, doa adalah kondisi kehidupan yang perlu dimiliki.
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Sepertinya tak ada yang memeriksa keyakinan bahwa cara memperbaiki 

per adaban dipengaruhi oleh tindakan mengubah bentuk luar. Keyakinan ini 

salah, dan menarik terlalu banyak orang dari upaya yang benar-benar bisa 

memperbaiki kehidupan.

Peradaban adalah hal pertama dari segala sesuatu tentang moral. Tanpa 

kebenaran, rasa hormat terhadap kewajiban, cinta pada sesama, nilai moral 

tinggi, segala sesuatu hancur. Moralitas masyarakat itu sendiri adalah fondasi 

peradaban.

—HENRI AMIEL

Arah yang tepat dari pikiran manusia bukanlah ke arah penciptaan hukum 

baru bagi pemerintahan, tapi penerimaan terhadap martabat moral semua 

orang.

—EDMUND YATES

Sosialisme, saat dibandingkan dengan Kristianitas, adalah pertanyaan nomor 

dua dan lebih kecil tentang kebutuhan materi kelas pekerja. Sosialisme ada 

di luar pertanyaan mendasar tentang kehidupan manusia.

—FYODOR STRAKHOV

Kita, pertama-tama, harus memahami bahwa kita adalah anak dari Bapa 

yang sama, dan kita harus memenuhi hukum umum yang sama; hiduplah 

bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk membantu orang menjadi ba-

hagia.

—GIUSEPPE MAZZINI

Saat kita menerima hukum yang salah dan kejam serta mematuhinya, kita entah 

menetapkan kebenaran atau melawan kebohongan di dunia ini.
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Kebijaksanaan adalah pemahaman mengenai bagaimana kebenaran abadi 

bisa diterapkan dalam kehidupan.

Sokrates adalah yang pertama membawa filsafat dari surga, membagikannya 

kepada orang dan mendorong mereka untuk mempelajari ilmu pengetahuan 

kehidupan, moral manusia, serta konsekuensi kebaikan dan kejahatan.

Ilmu pengetahuan jarang dikaitkan dengan kebijaksanaan. Seorang cendekiawan 

tahu banyak hal yang tidak penting. Orang bijak tahu sedikit hal, tapi semua 

yang diketahuinya diperlukan, baik bagi kemanusiaan maupun dirinya sendiri.

Ia yang memahami jiwanya akan memahami kerjap Ilahi di dalam dirinya.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Orang bijak tidak bisa cukup terdidik, dan orang terdidik tidak bisa cukup 

bijak.

—LAO-TZU

Perbandingan antara kebaikan yang diberikan kepada kita oleh kebijaksanaan 

dan semua pengetahuan lain sama dengan perbandingan di padang pasir an-

tara buyung yang penuh berisi air dan gunung emas.
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Sejak awal masa kanak-kanak, saat bertambah tua kita merasakan pertum-

buhan kekuatan spiritual dan penurunan kekuatan fisik.

Warga senior yang menjalani kehidupan spiritual selalu memperluas cakra-

wala spiritual dan memperluas nurani. Warga senior yang hanya menjalani 

rutinitas harian menjadi makin bodoh seiring tahun berganti.

—TALMUD

Seseorang menjadi makin tua supaya menjadi lebih baik hati; tidak ada kesa-

lahan yang belum kuperbuat.

—JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Pertumbuhan dan perkembangan jiwa lebih penting daripada kekuasaan dan 

kejayaan.

—HENRI AMIEL

Pertumbuhan energi fisik mempersiapkan kita untuk karya spiritual, untuk 

melayani Tuhan dan umat manusia; karya ini bermula saat raga kita mulai 

memudar.

Tumbuhlah secara spiritual dan bantu orang lain melakukannya; itulah makna 

kehidupan.

Sungguh buruk keadaan seseorang yang tidak bisa menerima pertumbuhan 

spiritual dalam dirinya sendiri. Mereka hanya bisa melihat kehidupan fisik, 

yang akan menghilang seiring waktu.

Saat kau memahami keberadaan spiritual dan hidup dengannya, alih-alih 

merasa putus asa, kau memahami kegembiraan yang tak akan pernah bisa 

dihancurkan, serta selalu tumbuh.
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Kebaikan hati dan nilai moral tinggi datang dari hati, serta harus ditunjukkan 

tanpa memikirkan pendapat orang lain atau imbalan masa depan.

Nilai moral tinggi dan amal dimulai di rumah. Kalau kau harus pergi ke suatu 

tempat untuk menunjukkannya, itu bukan nilai moral tinggi.

Pertolongan yang diberikan kepada mereka yang miskin oleh orang kaya se-

ring kali hanyalah tindakan kesopanan, bukan amal sejati.

Amal hanya baik bila keluar sebagai pengorbanan; hanya saat itulah mereka 

yang menerima berkah materi menerima juga berkah spiritual. Kalau bukan 

pengorbanan melainkan pemberian dari kelebihan, itu hanya akan menying-

gung orang yang menerimanya.
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Masa kanakkanak adalah periode yang di dalamnya keyakinan mendasar di

bentuk. Oleh karenanya, bagian terpenting dari pendidikan adalah pemilahan 

halhal yang seorang anak harus diyakinkan akannya.

Bicara dan memberikan pembenaran bahkan tidak memiliki seperseribu pe-

ngaruh seperti teladan sejati. Semua pelajaran mengenai cara berperilaku tak 

berguna saat anak melihat kebalikannya dalam kehidupan nyata.

Apa gunanya bagi anak kecil saat orang hanya bicara tentang kebaikan, tapi 

pada kenyataannya menunjukkan perilaku buruk?

—GUSTAV STRUVE

Hasrat kuat untuk kehidupan yang menyenangkan dan ideal adalah kema-

langan terbesar seorang anak. Sangatlah penting bahwa anak harus tahu cara 

bekerja dari usia dini.

—IMMANUEL KANT

Penting mengajari anak kecil kebaikan hati dan kesederhanaan dalam kehi-

dupan serta pekerjaan. Semua pendidikan moral dan spiritual anak harus di-

dukung oleh teladanmu sendiri. Kau harus hidup dengan nilai moral tinggi, 

atau setidaknya berusaha melakukannya; keberhasilan kehidupan baikmu 

akan mendidik anakmu.
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Semua yang kita lihat dan ketahui tidak ada dalam kenyataan, karena itu ada-

lah hasil kemampuan kita yang terbatas untuk memahami kenyataan.

Alih-alih berkata bahwa dunia adalah cerminan kecerdasan kita, lebih baik 

berkata kecerdasan kita adalah cerminan dunia.

—GEORGE LICHTENBERG

Benteng tua dihancurkan, monumen bagi raja disingkirkan, usia tua merusak 

raga. Hanya ajaran kebaikan yang tak pernah hancur atau terpengaruh oleh 

usia.

Segera setelah orang benarbenar melihat dirinya sebagai raga fisik semata, ia 

melihat puzzle yang tak terpecahkan, kontradiksi yang tak bisa diuraikannya.

Untuk bisa memahami esensi sejati dari sesuatu kita harus mengubah fisik 

menjadi spiritual.
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Ilmu pengetahuan sangat penting saat ditekankan untuk menguak aturan 

kehidupan manusia.

Untuk bisa menerima arti penting ilmu pengetahuan, kita harus membuktikan 

bahwa kegiatan ini berguna. Ilmuwan biasanya memeragakan bahwa ia mela-

kukan sesuatu dan mungkin suatu hari nanti hal ini bisa berguna bagi orang 

pada masa mendatang.

Semesta ini tak terbatas, dan mustahil dipahami oleh orang. Oleh karenanya, 

kita tidak bisa sepenuhnya memahami kehidupan raga kita sendiri.

—BLAISE PASCAL

”Ilmu pengetahuan” bukanlah konsep yang digunakan orang untuk mengiden

tifikasi; itu adalah objek tertinggi, terpenting, dan paling diperlukan dari pema-

haman kita.
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Selama ada kekerasan, akan ada perang. Orang tidak bisa mengalahkan kekeras

an dengan lebih banyak kekerasan, hanya dengan ketidakpatuhan dan ketidak

terlibatan di dalamnya.

—LETURNO

Kalau prajuritku mulai berpikir, tak seorang pun akan tersisa di pasukanku.

—FREDERICK II

Insting liar pembunuhan militer telah tumbuh dalam kemanusiaan selama 

beribu-ribu tahun, dan berakar dalam otak kita. Kita harus berharap masya-

rakat kita bisa membebaskan diri dari kejahatan buruk itu.

Seiring waktu aku paham bahwa kode pasukan yang mengatakan bahwa 

seorang sersan selalu benar saat bicara pada prajurit, bahwa seorang letnan 

selalu benar saat bicara pada sersan, dan begitu terus sampai jenderal serta 

marsekal, bahkan saat orang berkata dua kali dua sama dengan lima. Kalau 

kau tidak mematuhi atasan, kau diganjar hukuman mati atau bertahun-ta-

hun di penjara.

—EDWARD EKMAN

Perang hanya bisa dihentikan bila orang siap dihukum karena tidak berparti-

sipasi di dalamnya. Itulah satu-satunya perang yang ada.
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Pemahaman akan persaudaraan dan kesetaraan di antara semua orang men-

jadi makin populer di antara umat manusia.

Apakah kita memahami persaudaraan spiritual kita? Apakah kita paham 

bahwa kita berasal dari satu Bapa Ilahi yang citranya kita bawa dalam diri 

kita dan yang kesempurnaannya kita perjuangkan? Apakah kita menerima 

bahwa ada kehidupan Ilahi yang sama dalam diri semua orang, seperti juga 

dalam diri kita? Dan bahwa hal ini menjadi ikatan yang bebas dan alami di 

antara orang-orang?

—WILLIAM ELLERY CHANNING

Kita bisa mencintai entah mereka yang takut pada kita atau mereka yang kita 

takuti.

—MARCUS TULLIUS CICERO

Keluarga dan tanah air adalah dua lingkaran yang merupakan bagian dari 

lingkaran lebih besar, yaitu kemanusiaan. Mereka yang mengajarkan morali-

tas dan membatasi kewajiban manusia hanya kepada keluarga serta negara 

mengajarkan keegoisan yang berbahaya bagi kita semua.

Pemahaman akan kesatuan seseorang dengan seluruh kemanusiaan datang da-

ri pemahaman akan awal mula Ilahi dalam diri kita semua, dan memberikan 

semua kebaikan terbaik kita. Agama sejati menciptakan pemahaman ini, dan 

prasangka berbeda mengusiknya—prasangka terhadap negara, bangsa, serta 

kelas.
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 ��� Leo ToLSToy

Masa lalu tidak ada. Masa depan belum mulai. Masa kini hanyalah sejumlah 

sangat kecil waktu saat masa lalu yang sudah tidak ada bertemu dengan masa 

depan yang akan terjadi. Pada titik inilah, yang tak terpengaruh oleh waktu, 

kehidupan seseorang yang sesungguhnya.

”Waktu berlalu!” kata kita. Waktu tidak ada, hanya kita yang bergerak.

—Mengutip TALMUD

Waktu ada di belakang kita, waktu ada di depan kita, tapi pada masa kini ti

dak ada waktu.

Aku terdiri atas jiwa dan raga. Waktu memengaruhi raga, tapi kehidupan jiwa 

tak bermakna, entah pada masa lalu atau masa depan. Semua kehidupannya 

berpusat pada masa kini.

—MARCUS AURELIUS

Jiwa Ilahi itu abadi, ada di luar waktu. Waktu dan ruang yang tak terbatas 

dibagi menjadi bagian-bagian kecil serta terbatas untuk digunakan oleh ma-

khluk yang terbatas.

—HENRI AMIEL

Jiwa dimasukkan ke raga kita supaya bisa memahami keyakinan tentang tang-

gal dan waktu. Hal itu merenungkan fakta ini dan menyebutnya ”alam”.

—BLAISE PASCAL

Waktu tidak ada. Waktu hanyalah masa kini yang kecil dan tak terbatas, ser-

ta hanya ada pada masa kini, saat kehidupan kita terjadi. Oleh karenanya, 

orang harus memusatkan seluruh kekuatan spiritual hanya pada masa kini.

31 Desember
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 INDEKS NAMA

DENGAN BIOGRAFI SINGKAT 

TOKOH-TOKOH UTAMA

ACHINSKY, DANIEL, 28 Oktober.

ALEMBERT, JEAN LE ROND D’ (1717-1783), penulis Prancis, ensiklo-

pedis, dan ahli matematika. 15 Februari.

AMIEL, HENRI FRÉDÉRIC (1821-1881), profesor filsafat di University 

of Geneva, penulis buku Journal Intime, 13 Januari; 11 Februari; 2 

Maret; 10, 15, 16, 22, 26 Mei; 2, 8 Juli; 9, 20, 29 Agustus; 8, 30 

September; 8, 14 Oktober; 14, 20, 22, 24, 31 Desember.

ARKHANGELSKY, ALEXANDR (1857-1906), jurnalis dan pengikut 

Tolstoy, 1 Februari; 14 Juli.

ARNOLD, MATTHEW (1822-1888), penyair, kritikus, dan sejarawan 

karya sastra Inggris, 22 Februari.

AGUSTINUS, SANTO (354-430), cendekiawan Kristen, bapa gereja 

Latin terhebat, 19 November.

AURELIUS, MARCUS (121-180), kaisar Roma dan filsuf, 1, 4, 19 Februari; 

27, 30 Maret; 2, 4 April; 12, 20 Mei; 3, 23, 24 Juni; 5, 16, 26 Agustus; 

18, 19, 26 September; 22, 23, 28 Oktober; 18, 27 November; 7, 17, 

31 Desember.

BACON, FRANCIS (1561-1626), filsuf dan negarawan Inggris, 6 Juni.

BENTHAM, JEREMY (1748-1832), pengacara dan negarawan Inggris, 3 

Februari; 5 November.
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BISMARCK, OTTO EDWARD LEOPOLD VON (1814-1898), negarawan 

Jerman yang berperan dalam penyatuan Jerman, 28 Juli.

BLACK HAWK (1767-1838), kepala suku Indian Amerika (Sac), 12 

November.

BOOK OF DIVINE THOUGHTS, 4, 7 Januari; 3 Maret; 25 Mei; 4 

Oktober; 24, 29 November.

BROWN, EDWARD (1811-1891), penulis religius, uskup Inggris, 30 

Agustus; 27 September.

BUDDHA (536[?]-[?]483 SM), awalnya Siddharta Gautama, mistikus dan 

pendiri aliran Buddhisme dari India, 11 Juni.

CARLYLE, THOMAS (1795-1881), sejarawab dan jurnalis Inggris, 21 

Januari; 29 Februari; 14, 28 April; 16 Juli; 4 Agustus; 12, 20, 22 

November.

CARPENTER, EDWARD (1844-1929), penulis Inggris, 4 Agustus.

CHANNING, WILLIAM ELLERY (1780-1842), penulis dan rohaniwan 

Inggris, 10, 15 Januari; 10 Februari; 10 April; 15, 26 Juni; 18, 29 Juli, 

23, 30 Agustus; 27 Oktober; 8 November; 30 Desember.

CHERTKOV, VLADIMIR (1854-1936), teman dan penerbit Tolstoy, 22 

November.

CICERO, MARCUS TULLIUS (106-48 SM), filsuf dan orator Roma, 30 

Januari; 12, 16 Februari; 3, 24 April; 4, 19 Mei; 23 Juni; 3, 19, 25 Juli; 

2 Agustus; 12 September; 6, 9 Oktober; 7, 18 November; 8, 23, 30 

Desember.

COMB, ABRAHAM (1785-1834), filsuf Inggris, 14 Agustus.

COMTE, AUGUSTE (1798-1857), filsuf Prancis, 20 Maret.

CONSIDÉRANT, VICTOR (1809-1894), sosialis dan filsuf Prancis, 

tinggal di Amerika, 14 September.

DANIEL, SAMUEL (1562-1619), penyair Inggris, 28 Oktober.

DAVIDSON, RANDELL THOMAS (1848-1930), rohaniwan Inggris, 10 

November.

DEMOKRITUS (460-370 SM), filsuf Yunani, 7 Mei.
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DEMOSTHENES (385-322 SM), penulis dan filsuf Yunani, 25 Juni; 12 

September.

DESCARTES, RENÉ (1596-1650), filsuf Prancis, 29 Mei.

DHAMMAPADA, buku KEBIJAKSANAAN BUDDHA, 6, 23, 25 

Januari; 18 Februari; 10, 29, 31 Maret; 7, 11 April; 7 Mei; 6, 25 Juni; 

11 Agustus; 18, 20 September; 29 Oktober; 13, 19, 24 November.

DUCLOS, JEAN FRANCE, 2 September.

ECKMAN, EDWARD (1638-?), penulis Belgia, 29 Desember.

EL GAFFER, DAUD, 13 Mei.

ELIOT, GEORGE (1819-1880), penulis Inggris, 11 Maret.

EMERSON, RALPH WALDO (1803-1882), penyair dan penulis esai 

Amerika, 1, 12, 15 Januari; 21 Maret; 3, 16, 23 April; 13, 14, 28, 

31 Mei; 4, 12, 18, 27 Juni; 10 Juli; 11 Agustus; 12 Oktober; 15, 28 

November; 4 Desember.

EPICTETUS (50-130), filsuf Yunani, 6 Januari; 4 Februari; 2, 30 Maret; 

27 April; 1, 14 Mei; 23 Juni; 3 Juli; 1 Agustus; 7, 18, 21 Oktober; 4, 

19 Desember.

ERASMUS, DESIDERUS (1466[?]-1536), 12 Februari.

FÉNELON, FRANÇOIS (1651-1715), teologis Roma Katolik, 26 

Oktober.

FLAMMARION, CAMILLE (1842-1925), astronom dan penulis Prancis, 

25 November.

FLŰGEL, EWALD (1863-1914), ilsuf Jerman Amerika, 2 Januari.

FRANCE, ANATOLE ( JACQUES ANATOLE FRANÇOIS 

THIBAULT) (1844-1924), 19 April; 17 Juni.

FREDERICK II, 29 Desember.

GARDUEN, HENRI HARDUIN, 6 Juli.

GEORGE, HENRY (1839-1897), cendekiawan, pembaru, dan ekonom 

Amerika, 16 Januari; 23 Maret; 14 April; 17 September; 20, 31 

Oktober.
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GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON (1749-1832), penyair Jerman, 

29 Februari; 7 April; 7, 25 Agustus; 26 Oktober; 17 November; 24 

Desember.

GOGOL, NIKOLAI (1809-1852), novelis Rusia, 5 Januari; 10 Maret; 10 

Mei.

GOLDSTEIN, MIKHAIL (1853-1905), profesor St. Petersburgh University 

di Rusia, 20 Juli.

GOSPEL OF SRI RAMAKHRISNA, THE, buku tentang HINDUISME, 

14 Mei; 1 Juli.

HEINE, HEINRICH (1797-1856), penyair Jerman, 31 Januari.

HERAKLITUS (540-475 SM), ilsuf Yunani, 20 Januari; 14 Desember.

HERBERT, EDWARD (1582-1648), ilsuf Inggris, 30 Juli.

HERZEN, ALEXANDER (1812-1870), penyair dan penulis Rusia, 30 

Juni.

HOLMES, OLIVER WENDELL (1809-1894), jurnalis dan penyair 

Amerika, 24 Januari.

JOHNSON, SAMUEL (1709-1784), penulis dan leksikografer Inggris, 9 

Desember.

JEFFERSON, THOMAS (1743-1826), presiden ketiga Amerika Serikat, 7 

Januari; 5 September.

JUVENALIS, DECIMUS JUNIUS (60-140), pengacara Roma, 4 

November.

KANT, IMMANUEL (1724-1804), ilsuf Jerman, 10, 15 Januari; 11, 13, 

19, 28 Februari; 1, 2, 9 April; 9, 19 Mei; 13, 16, 18, 22 Juni; 14 

Juli; 21 Agustus; 23, 26, 28 September; 12, 13, 16 November; 5, 26 

Desember.

KEBIJAKSANAAN BUDDHA, 16 Februari; 6, 12, 23 Mei; 6 Juni; 14 

September; 5, 24, 27 November; 10, 15 Desember.

KEBIJAKSANAAN ISLAM, 22 Juni.

KEBIJAKSANAAN MESIR, 8 Mei.

KEBIJAKSANAAN SUFI (cabang mistikus Islam), 28 Maret; 14 Desember.
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KEBIJAKSANAAN TIMUR, 5 Januari; 29 Maret; 18 April; 3, 7 Mei; 2, 

13, 26 Juni; 22 Juli; 13 Agustus; 14 Oktober; 9 November.

KEMPIS, THOMAS À (1380-1471), penulis religius Jerman, 1 Novem-

ber.

KHAYYAM, OMAR (?-1123), penyair dan ilsuf Persia, 3 September.

KONFUSIUS (551-479 SM), ilsuf China, 11, 29 Januari; 7, 14 Februari; 

2 April; 3, 15, 20 Mei; 14, 21 Juni; 24 Juli; 17 Agustus; 4, 13, 21 

September; 5 Oktober; 8 Desember.

KOSSUTH, LAJOS (1802-1894), jurnalis dan aktivis politik Hungaria, 29 

November.

KRISHNA, 1 Juli.

KRISOSTOMOS, SANTO YOHANES (347-407), cendekiawan Kristen, 

pemimpin Konstantinopel, 26 Januari; 17 Maret; 9 Juni; 12 September; 

15 November.

LA BRUYÈRE, JEAN DE (1645-1696), penulis Prancis, 5 Maret; 20 April; 

25 Juni; 7 Agustus.

LAMARTINE, ALPHONSE MARIE LOUISE DE (1790-1869), penyair 

dan negarawan Prancis, 20 Juni.

LAMENNAIS, F. ROBERT DE (1782-1854), pendeta dan penulis Prancis, 

17 Januari; 7 Februari; 23 Maret; 19 April; 3 Juli; 18, 24 Agustus; 18 

Desember.

LAO-TZU (enam abad SM), ilsuf China, 6, 19 Januari; 9, 10, 22, 26 

Februari; 15 April; 8 Mei; 2, 8, 10, 27 Juni; 13 September; 4, 13 

Oktober; 30 November; 7, 13, 23 Desember.

LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS, 6TH DUC DE, (1613-1680), 

penulis Prancis, 24 Februari.

LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM (1729-1781), ilsuf Jerman, 29 

Januari; 21 April; 18 Agustus; 1 Desember.

LETURNO, 29 Desember.

LICHTENBERG, GEORGE (1742-1799), dokter dan ilsuf Jerman, 1, 
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 ��� Leo ToLSToy

18, 26 April; 5 Mei; 9, 27 Juni; 31 Oktober; 7, 8 November; 27 

Desember.

LUKAS, SANTO, 7 Mei.

LUTHER, MARTIN (1483-1546), teologis Jerman, 21 September.

MAIMONIDES, RABBI MOSES BEN (1135-1204), cendekiawan agama 

Yahudi, 14 April.

MALORY, LUCY, penulis, jurnalis, editor jurnal World’s Advanced hought 

dari Amerika, 5 Februari; 20 April; 4, 10, 22 Mei; 3, 11, 25 Juni; 1 

Juli; 12, 22 Agustus; 10 September; 7, 12 Oktober; 7, 12 Desember.

 MANU, orang bijak yang dihormati dalam agama Hindu, putra Brahma, 29 

Januari; 8 Juni; 23 Agustus.

MARMONTEL, JEAN FRANÇOIS (1723-1799), penyair dan novelis 

Prancis, 30 Mei.

MARTIN, SANTO (315-399), rohaniwan Prancis, santo pelindung Prancis, 

9 April.

MARTINEAU HARRIET (1802-1876), penulis Inggris, 21 Mei; 10 

Agustus; 16 September.

MAUPASSANT, GUY DE (1850-1893), novelis Prancis, 6 Juli.

MAZZINI, GIUSEPPE (1805-1872), patriot Italia, pemimpin perjuangan 

kemerdekaan Italia, 2 Januari; 28, 29 Februari; 17, 26 Maret; 10, 

12 April; 19 Juni; 3, 7 Juli; 14, 16, 24 Agustus; 25 Oktober; 3, 16 

November; 18, 20, 22 Desember.

MENEDEMUS (350[?]-276 SM), ilsuf Yunani, 23 Mei.

MICKIEWICZ, ADAM (1798-1855), penyair Polandia, 27 September.

MILTON, JOHN (1608-1674), penyair Inggris, 20 Februari.

MOHK, GALSTON, 17 Juni.

MOLINARI, GUSTAV DE (1819-1912), ekonom Belgia, 29 September.

MONTAIGNE, MICHEL DE (1533-1592), penulis esai dan ilsuf Prancis, 

19 Februari; 1 Oktober.

MONTESQUIEU, CHARLES DE SECONDAT, BARON DE LA 

BRIDE (1689-1755), ilsuf Prancis, 28 April; 27 Mei.
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MUHAMMAD (570-632), pembawa ajaran Islam, 15 Maret; 6 Mei; 11 

Juli; 11 Desember.

NEWTON, HERBERT, 10 November.

PALEY, WILLIAM (1743-1805), teolog Inggris, 23 Februari.

PAN, 7 Agustus.

PARKER, THEODORE (1810-1860), rohaniwan Unitarian Amerika, 8, 

17 April; 19 Juni; 2 Agustus; 4 Oktober.

PASCAL, BLAISE (1632-1662), matematikawan dan ilsuf Prancis, 12, 18 

Februari; 5, 14 Maret; 11, 18, 26 April; 1, 5 Juli; 19 Agustus; 6, 14, 

20, 22, 29 September; 5 Oktober; 2, 9, 21 November; 6, 17, 19, 21, 

28, 31 Desember.

PERIBAHASA (KEBIJAKSANAAN) ARAB, 26 Februari; 24 Maret; 1 

Oktober.

PERIBAHASA (KEBIJAKSANAAN) CHINA, 3, 4, 13, 17 Januari; 14, 

27 Februari; 13, 14, 28 Maret; 25 April; 13, 15, 17, 19 Mei; 3, 7 Juni; 

5, 16, 20 Juli; 1, 27 Agustus; 4, 13 September; 19, 21 Oktober; 1, 4, 

6, 13, 29 November.

PERIBAHASA (KEBIJAKSANAAN) INDIA, 22 Februari; 12 Maret; 

5, 22 April; 18 Mei; 6, 18, 23 Juni; 15, 22 Juli; 29 Agustus; 22 

September; 3, 20 Oktober; 5, 14, 19, 21 November; 13 Desember.

PERIBAHASA (KEBIJAKSANAAN) PERSIA, 5, 13, 24, 27 Januari; 1, 

3, 14, 18 Mei.

PHILEMON (360[?]-263[?] SM), penulis drama Yunani, 3 September.

PLUTARCH (46[?]-120[?]), sejarawan Yunani, 15 Agustus; 19, 24 

September.

PUBLILIUS SYRUS (abad pertama M), penyair Roma, 18 Maret.

PYTHAGORAS (abad keenam SM), ilsuf, orang bijak, matematikawan 

Yunani, 6 Mei; 5 Juli; 5 Desember.

QURAN, 9 Mei; 23 Juli.

RAFAEZSKY, ZANIDAD, 11 April.

RICHE, CHARLES, 29 September.
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ROBERTSON, FREDERICK WILLIAM (1816-1853), rohaniwan Inggris, 

28 Juli.

ROUSSEAU, JEAN JACQUES (1712-1778), ilsuf dan penulis Prancis, 

25 Februari; 16 Maret; 12, 26 April; 15, 28 Mei; 19 Juni; 9 Juli; 3, 15 

Agustus; 23 Oktober; 6, 12 Desember.

RUSKIN, JOHN (1819-1900), penulis dan kritikus Inggris, 3 Januari; 3 

Februari; 7, 25 Maret; 4, 15 April; 13, 21, 22, 30 Mei; 2, 11, 13 Juli; 

23, 31 Agustus; 7, 8, 9, 20, 23 September; 26, 27 November; 2, 10, 

13, 13 Desember.

SAADI, ATAU SADI, MUSLIH-UD-DIN (1184[?]-1291), penyair Per-

sia, 4 Januari; 26 Februari; 3, 5, 15 Maret; 5 April; 16, 30 Juli; 13 

September; 25 Oktober.

SAID-BEN-HAMED, 12 Mei.

SCHILLER, JOHANN CHRISTOPH FREDERICH VON (1759-

1805), pemain drama dan penyair Jerman, 29 Januari.

SCHOPENHAUER, ARTHUR (1788-1860), ilsuf Jerman, 7, 9 Januari; 

21 Februari; 6, 13 Mei; 2, 12, 20 Juli; 16 Agustus; 10, 15 September; 

3, 24 Oktober; 6, 12 Desember.

SENECA, LUCIUS ANNAEUS YANG LEBIH MUDA (4 SM[?]-65 N), 

ilsuf Stoic Roma, 1 Januari; 3, 10, 20, 22 Maret; 4 Mei; 19 Juli; 13, 

20 Agustus; 18 September; 8, 9, 16 Oktober; 14, 18, 26 November; 

12 Desember.

SHELLEY, PERCY BUSSHE (1792-1822), penyair Inggris, 21 April.

SILESIUS, ANGELUS, 22 Februari.

SKOVORODA, GREGORY (1722-1794), penyair dan ilsuf Ukraina, 23 

April.

SMILES, SAMUEL (1812-1904), penulis dan pembaru sosial Skotlandia, 

4 April.

SOKRATES (469[?]-399 SM), ilsuf dan penyair Yunani, 23 Januari; 25 

Juni; 20 Agustus.

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com


Kalender Kata-Kata Bijak         ���

SOLON (638[?]-559 SM), pengacara dan penyair Yunani, 9 Mei; 24 Ok-

tober.

SPENCER, HERBERT (1820-1903), ilsuf Inggris, 17 September; 14 No-

vember.

SPINOZA, BENEDICTUS (1632-1677), ilsuf Belanda, 5, 24 Juni; 21 

Juli; 19 Desember.

STRAKHOV, FYODOR (1861-1923), asisten dan teman Tolstoy, 12 April; 

10 September; 27 Oktober; 22 Desember.

STRUVE, GUSTAV, 26 Desember.

TABLES OF THE BABIDS, Sekte Muslim dari Persia, 18 Juli.

TALMUD, 6, 11 Januari; 10, 14, 18, 25 Februari; 7, 8, 12, 18, 19, 28, 29, 31 

Maret; 7, 15 April; 2, 5, 12, 21, 23 Mei; 14, 15 Juni; 15, 30, 31 Juli; 

3, 13 Agustus; 18 September; 14, 19 Oktober; 17, 30 November; 1, 

11, 14, 24, 31 Desember.

THEOGNIS (?-54 SM), penyair Yunani, 23 Februari.

THOREAU, HENRY DAVID (1817-1862), penulis esai dan penyair Ame-

rika, 1, 9, 28 Januari; 24 Februari; 6 April; 27 Mei; 23 Juli; 8, 27 Agus-

tus; 14, 16, 25 September; 22 November; 12 Desember.

TOCQUEVILLE, ALEXIS CHARLES HENRI CLÉREL DE (1805-

1859), sejarawan Prancis, 21 Maret.

TORICLIDUS, 22 September.

VIGNY, ALFRED VICTOR DE (1797-1863), penulis romantis Prancis, 

8 April.

VILLEMAIN, ABEL FRANÇOIS (1790-1870), penulis dan politisi 

Prancis, 7 Mei.

VOLTAIRE (FRANÇOIS MARIE AROUET) (1694-1778), penulis 

Prancis, 26 Februari; 20 Agustus.

VAUVENARGUES, LUC DE (1715-1747), penulis Prancis, 13 April; 9 

Agustus.

WARBURTON, WILLIAM (1698-1779), rohaniwan dan penulis Inggris, 

2 September.

ht
tp

://
pu

st
ak

a-
in

do
.b

lo
gs

po
t.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com


 ��� Leo ToLSToy

XENOPHON (434[?]-355 sm), sejarawan Yunani, 25 Januari; 9 Juli; 23 

September.

YATES, EDMUND, 22 Desember.

ZIMMERMANN, JOHANN GEORG RITTER VON (1728-1795), 

penulis dan dokter Swiss, 20 Juni.

ZOROASTER (abad keenam SM), pendiri agama Zoroastrian, 5 April; 21 

September.  
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NONFIKSI/PENGEMBANGAN DIRI

“Semua penulis meyakini bahwa ada satu buku yang bisa
diberikan oleh mereka dan hanya mereka kepada dunia. Novelis

besar Rusia, Leo Tolstoy, percaya buku itu adalah
. Ini adalah kolaborasi mendalam serta kuat

antara Sang Pencipta Agung dan salah seorang seniman tercakap
dunia.... Anda akan merasa seolah suatu pembimbing jiwa yang

sepenuh hati, dengan kedipan matanya, secara diam-diam membantu
Anda mengakali hukum surga dan dunia untuk mengasuh serta

mempertahankan diri Anda dalam perjalanan pribadi Anda menuju
kepenuhan. Mencicipi perjalanan setiap hari ini memenuhi saya dengan

perasaan syukur, senang, dan sering kali kagum.
Inilah buku yang patut dirayakan.”

—SARAH BAN BREATHNACH, PENULIS

Kalender
Kata-Kata Bijak

SIMPLE ABUNDANCE

Inilah karya Leo Tolstoy yang dianggap sebagai sumbangsih terpentingnya

bagi kemanusiaan, karya selama tahun-tahun terakhir kehidupannya.

Dibaca luas selama masa sebelum Revolusi Rusia, dilarang dan dilupakan

selama era Komunisme, dan baru-baru ini ditemukan ulang dengan

sukacita besar, adalah panduan harian yang

menerangi jalan kehidupan yang layak ditapaki dengan terang yang tak

pudar oleh waktu. Buku yang disensor secara tidak adil selama

hampir seabad ini layak ditempatkan sejajar dengan sedikit

buku dalam sejarah yang tak akan lekang memberikan

pengajaran kepada kita akan esensi segala hal

yang penting di dunia.

Kalender Kata-Kata Bijak
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